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EL PERIODE QUE ES

CUll

La data d'avui, històricament luctuosa; té de cada 'any una
lìhS clara resplendor • d'esperanea. Ara pensem simultäniarnent,
en la commemoració de l'onze de setembre del 1714 i 'en la pre-

eeració d'una data inconeguda que tingui un santa oposat. Pens,an en la llibertat perduda i en la llibertat que recobrarem. De
llunyanies de la història ens arriba el clam, alhora heroic i
e1anyivol, dels catalans que defensaren amb la sang i lea vides
darreres engrunes de la llibertat catalana. Però de les proinditats de l'esdevenidor ens arriba ja el clara triomfal dels
Jtalans de demà que hauran alçat amb ei propi esforç la pàtria
,stra, caiguda i aixafada tant per la invasió espiritual i per la
•
.evasió dels exercits.
L'any 1714 va cloure un periode: El de la mutilació progressiva de les llibertats de Catalunya. D'ençii del compromís
de Casp, la fortalesa catalana havia vist l'esberlament successiu
de torres i de murs. AB?) que va caure en el setge de Barcelona
ìa només era una trista ombra de la nació catalana. Succeí aleshoras fe. inevitable . de l'enfonsada d'unes llibertats politiquea a jes quals mancava temps ha el sosteniment insubstituible de 'tes columnes de la llengua, la cultura i la consciencia nacional.
Però quan es clogué, en l'any 1714, el periode històric d'en-,
fonsament i davallada, van continuar encara la davallada i l'en-'
fonsament espiritual. Durant el segle XVIII i el primer terç del
segle XIX s'accentuä /a desnacionalització, i Catalunya arribà ä
ésser verament una provincia d'Espanya i es perderen aquells
vestigis de la personalitat nacional que s'havien salvat del naufragi polític de la guerra de successió.
'Un tercer període comença amb la reriaixenea catalana, a
mitjans del segle passat. Amb lentitud al principi, més de pressa avui. ha ressorgit la consciencia nacional catalana, han reflorit les branques del gran arbre de la pàtria. El coronament d'aquest període de resurrecció ha d'ésser la conquista de la plena
sobirania política, que situï novament Catalunya en el camp
dels nobles lliures.
Pressentim que s'acosta l'hora final del període renaixentista, l'hora de la culminació del moviment de reconquesta..
Aquesta confiança de l'esdevenidor es barreja, en la diada
d'avui, al record del passat. No som ja un poble que plora al peu
de la tomba deis màrtirs i al voltant de les dissorts històriques.
Som un poble que recobra la personalitat i la força i es disposa
a sotstreure's al doble jou que li han imposat l'oblit propi i l'opressió dels altres.
A travers dels alts i baixos de la història, ens apropem a la
fi de la pujada de restauració que fa setanta o vuitanta anys va
iniciar-se tímidament. El període renaixentista ha durat massa
a Catalunya: la pujada s'ha fet massa llarga i és perquè en les
primeres etapes es camina massa poc a poc i en les posteriors
es feren marrades en el camí. Venturosament, en els última
rnesos hem trobat eis pátriotes catalana el ritme ràpid i el camí
dret i segur.
Per això avui, en saludar amb les nostres banderes a mig
pal la memòria d'En Rafel Casanova i dels catalana que feren
el darrer esferç per la salvació de les llibertats politiquea, no
cionern a aquesta salutació l'aire desolat de les grans desgràcies irreparables, sinó que hi posem tota la joia de la victòria
próxima, que ha de elotHe el període de renaixença per inaugurar la vida nova i /liure de la Pätria catalana.
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SITUACIO D'ALEMANYA

COMMIS E CREIX, MALGRAT TOT

Les darrarcs man festaeions
-.Jeials -- :Mera de;In aga geneal. agitacions _per la manea de
laestureS — 1 la situació cada
- la mes caótica del país, han Set
.t-ixer. indubtablement, L A Par- comunista alemany. llena tin-.
- 11„ ocasió de veure la corba del
-agrama de les cotitzacions
- aquest partit i aquesta corba,
•dh en franca elevació. Creixen
s agrupacions locals a•t ot Ale• tanya. Es nota, no solament
deis obrare. - sind que
7
- . inicia, en la ciasen mitja, un
ovirnent tendencialment co- dinista• Hi ha botiguers, cm"als, petits comerciants, que
-... donen de baixa de la socialat-anoeracia i d'alta en et eanaus.ismc.
Es podrien fer una pila de
eansideracions a propòsit (PacaleSt fet. Es quasi segur que el
ereixema.nt nurnaric rlel cornuisine li nevara força revolucionaria. Un partit de grat .massa
no pot adoptar altea raatode que
l' e valutiu , que 'a (el _arrea riel
radia es un método raansorvador.
L'arribada del comunistne a es aer una gran forca parlanientaria, t'obligara a pactar amb la
(treta, per un cantó, a disgreg ar-se, per l'altra. El mateix
Proces que es pot, notar en toles
les socials democracias nacionals, la separaeid . dela collaboracionistes i dels independents.
A en, l'esdevenidor clal comanisme. I comunisme, finalment,
n o es mis que una paranla. una manera d'entendre's
de la mateixa manera que és.
encara a Anglaterra • una paraula i una manera trentendre's,
el Iliberal isme . El Oomunisiae As
un meterle do treball i de govent i . per tant laclarrera forma
'Tan matodn etarra, - la darrera
forma de superació de dos; -conträrist, de la Ilibarlat, per un
c antó, de l'autoritat, per raltre .
Es
. aquast moment, donca, el
Mea intereStSard, del cernunifiru re
- ranfroretsaa nt l'ergo.'"
RIPITI-rielyZ eA
P Ti primer litit,rd eoinuniamiaresIä en rninoria i • despres parque1 n 1uAncia
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quan arrillai l'hora, els pocha enganyar; pera si elS reaceionáriS
s'acosten a Rarlek- es parque es
fan la . mateixa composició de
Reo. Acinesia téctim tark;; profundament • política,._no,.:'entra
pas al cap dels obrers. Entro les
moltes raons que es podrien donar per deznestrar aquesta
capacita t, n.'hi ha una quo és fonamental. L'obrer ' alemany vi ro
sota la, ifruireSsid del record de
la repressid de la sOcial-d'ernoeräcia i aquest sontiniont és una
cosa tan simple que no hi manera d'escamotejar-lo amb c omplexitats, encara, pera, que de
la complexitat en pugui sortir
l'eficacia.
Per q uälifiear . exactament la
repressió- alemanya, cal emprar dos mots cine eón. m'aguanyats: ha estat una cosa sistemàtica r intelligent.. Intel-! ivull dir des • del pnnt do

vista . de la .seciar-denmeräcia.
A liälia, !la repressió feixista, ha

estat una cosa feta un xic a la
babalti i -sense ' salta ni volta.
Als EE. UU. les 'repressions que
ht ha hagut- cana aquellajamosa
de Virginiar ,'eri tOrripS déla vaga
del carbó en la qual es tirava
petroli sobre els obrers i despees se'ls cremava, temen tambe
el maleix aire de cosa improvisada . A Alemanya, ha.estat diferent. A Alemanya, tots eis
munistes que tenien un cert valor. han desaparegut. No , n'ha
quedat ni un ni s'ha produit cap
equivocació. La repressió Nrishc,
que és una de 'les mes imponents que recorda la Alistarla.
s'ha fet. raixf, en fred. La qual
'Cosa explica no solarnant la fall a direetors que es nota en
'el comunisme, sind que aclareix
perfeetament por contracop
gran enorme de 'simplicitat que
per torea han de tenir els sen timeras de la nasse obrera ale.
manya.
Això no vol pas 'dir, Pera,
roen entendre, que la lactica de
Radek quedi negarla per manca
de contingut sentimental. Si l'ohrer alemany fos capara de re-.
frenar 'el primer moviment instintiu que Mitiga a agermanar
la repressió arnh la dreta,..argaieia , que el -rablunisnib 'n,e4ii3t;
tenle altre. allat qua el n•aeiclia'alisnie extrern. Partits -tras , dos
anti-inlervendoniStbe, - tenen
cornil el no ha y al' estat moralmara, desgastats pel • contacte
anal) el govern . I si es -miren les
coses des del punt de vista de
l'en-10dd obrera, que es el deis
comunistas, es ven que cal mil
vegades mis un anemia (lerdarat, com es un nacionalista, quo
un simpatitzant que ataca per
l'espanta. Els fets dernostren,
en efecte, que a Alemanya
passat coses, en temps ile la St).
cial-democräcia, que no batallen
pas pogut passar en ten-1ns d'el
kaiSer. I éS que el pitjor quepo!.
pasear a un país es que sigui
governat per professors tln T.Tniversilat, idealegs i teoritzadors
do Peconomia abstracta i gent,
d'aquesta ronda, Ea temps del
kaiser. hi havia a Alemanya
santa de la justicia i de la moralitat, públic -«que ovni, després
tic quatre o eine'sitameions so-t
eirdistes, ha desaparegut . En
lampe del kaiser. Me. Stinnes i
Palla indústria no hauria pogut pujar amb la riquesa i ami)
les virtuts d'un noble rics seixanl a cinc milions cona
ha pogut fer, impunement,
un ragim socialista o aredomi-.
nantment socialista. Aixa són
fets.
'Un altre fet que desgasta el
partit comunista alemany, is
punta d'impopularital, evident
que té Radek, entre eis
manys. Rada': fa a Aleara/aya, la
vida típica de remigrat, rus: el
arel estat natural és la conversa
i la discussió arnb el primer que
es presenta. Radek, avui, coto
Lenin en els seas bons temps,
is eapae de passar-se dotze, o
catorze hores (la discussit5 violenta i de tocar tots els puras
que es presentin. Sovint a Badal:
a les O o a les 7 del coatí l'han
de portar a casa seva, exlimunt
per la conversa, mort. Itattek,
mis a mis, te una debilitat per
la vida de societat . Com que
entrarla franela en la burg.eSia
alemanya de després de la guofreqüenta els, salons (lels
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HELS NACIONALIMS PENINSOUIIS

EN NICOLAU D'OLWER PARLA
L PATRIOTES DIEUZEADI
El sentit de la nova amistat : Aquesta amistat no
voldrà dir mai limitació a la
nostra independencia

història imperialistes; vosaltres
aspiraren nnicarment
Ilinres'en el vostre territori.

Solament una cesa tenirn de romtì nosaltres i vosaltres: Pe-

hernie . Contra ell havern de pactar una aliaeea.
- Estéril en la mateixa situació

que la península baleäntea
abans de l'any 1920. Era use
conglomerat de pobles diferente., .
e. que arribag gli u unirse per de,
fensar-se del cornil enemie: de

'••
Turquia.
Aquesta aliança. de les tres
que hl
no
espan3'o1es,
'l adea s ,
ha a Espanya, hatira de fer un

mullí potser.ilarg, polser breu,
peró de totes manares citar,
saerifici,
fecal tal.

Tenim entre nosaltres els re-

no voliem parlar-ne en ferin
prasentants d'Euzkadi i de Ga- fina saber amb tota seguretat
licia que han vingut a la pri- que tots compartieu la postra
mera reunió- peeaelar amis- -osperanea. 1 així lia estat, en
tat i aliança entreels- pobles. afecte. Vosaltres, els basca', l'ha sotmesos a l'nstätstsanyol.
La correntia cl, t alleCre mutu
desvainada en cla.>-uelis nacionalistes de Catäiltiiiya i Ensel deaig d'a j unkaelCi Galicia;
,
tar reafore de totsper fer-lo •
mes efieae, esperenl que es
traduira en palle ferm i en
unió sagrada que duri tant, almenys, cona la corlan subjecció
a Espanya, femps que voldriem
breu, per continuar després
la pau i en la llibertat l'abraelida que comenea en dies de
Iluita i d'eaclavatge.
L'atzar ha fet • quala
que re be in avui ctcLntriqles
bases i gallees aneS7.peeeedida
d'una visita que feo: als primers el nostre ami° Nicolau
d'Oiwer.
L'estada que fa cada any En
Nicolau al b a bean i Cestona
acompanyant la seva mace ha
astat enguany aprofitada per
tarar un primer canvi d'inapressions amb els nacionalistas
bases.
Els dos diaris, "Euzkadi n 1
"Aberri", han consagrat a les
manifestacions dEn. Nicolau

d'Olwer una atencieTreferent.

Et primer- publicat 'unes
extensos declaracions. u 1- 5 .9er-

ri" fraduini leenuo

recollides en. t'lta -artrtfeebaeia,
que el nostra' company dona 'a
la Joventut l'iliaca, en la qual
fou hornenatjitt Deis nacienh...
listes radicals, aplegats en l'esmentada entitat.
Reproduim • amb satisfacció el
parlament del senyor Nicolau,
agraint als patriotas amics
d'Euzkadi l'hornenatge que en
la persona del nostra company
terca a Catalunya i, vinguts
avui a la nostea pälria, els °ferina hospitalitat afectuosa i els
sahadern cona a companys que,
sota banderas nacionals diversea, Iluiten contra • un mateix
anemia i per una mateixa causa.
El parlament d'En Nicolau
d'Olwer, extractat per "Aberri”,
din aixi:
"En aixecar-se a parlar al
patriota estala esclata una ovacid inenarrable. Quan després de
molla estona aconsegueix restablir -so cl silenci, el senyor
Nicolau craneana. amb paraula

esta dirigit per russos els quals
han portal, al me/viriles-d. obren
una novetat evident, desconeguda en els partas obreristas.
Aquests partits han estat dirigits fina ara p er gellt antipolítica, gent que han cregut, que
era una obligad() anar a/1lb el
con a la ma i posar per sobre de
les coses d'órdre practie, rin ordre . mara). Els russos inicien la
lenta, segura i eloqüent el seu
tactiea conträria, porten a l'onotabilissim diseurs.
brerisme la política enes crua i
Patriotas , bascsos, diu, robo
despullaria, inauguren el que, si
amb enlodó els vostres aplaudise'ns permetés, qualificariern de
ments, porqué no van dirigits
caciquismo revolucionari. Catl
la mera pròpia persona, sind al Rae*, l'agitador rus que diriroble que represento a la Mangnix el moviment comunista
conumicat de Catalunya, el noalemany, no és filéS que aixa:
ble patriota adscrit a Acató CaUn típic exemplar de cado, (listalana.
solvent i internacionalista.
Creia liaren vingut al vostre
La tàctica de Radek és variapara a pasear uns dies de dasblement curiosa. Raclek, d'una
caos, deaprés de les actives
banda, seguint las conegudes
campanyes propagandistas -per
instruccions de Moscou, col•loca
les terres de Lleid'a, pera alair,
sempre el comunisme alemany •
de sobte, vaig rebre la visita
els setas hornee, en un te-.
d'alguns companys vostres que,
rreuy L'organitem vagareli quo vingués a Bilzació oberta, legal, franca i dicbao per dirigir-vos la paraula.
tatorial. Per l'altra banda. ItaCona
negar-311'11i? No se'm declek, separant-se de les instrucmanava un sacrifici, sind
cions de Moscou per la lluita
cona que era per a mf una saContra él feixisme internacional,
lisfacciói- venir poca dies abans
que manen que es faei el front
de reunir-se a Barcelona bases
Anie obrar, s'alia no ami) les ori catalans per sentar les priganitzacions semblants, saló
meras 'bases da Palliberament
amb les (mute:artes.. Aixa prodeis nostres nobles respectins.
Clueix veritablement
No pensàvem nosall res, en
paradoxal dals eonannistes amh
(follar la primera veu per la funels nnttiOPtili51eS. 1 fa que Itadaci d de la Triple Alirmea, quo
dek s'cnteri g ni. n,hlor amb
i
banquera jueus o no jineta i el !robes un eco tant fort, cona el
d ne,ven_
len ,0 . amb el aora,a
que ha (robra entre vosaltres.
Beta- ideal es presentar - se vestit
low Oue n pas amb. tinarsevol
ffinidameat, en el
borne le o social-deniocriraM o m'ab els liabas simples I tecitrals Aveneavern
no sadeis • independents, ambr Levy i del muja:: rus i dir • coses pi- nostro projecte. perque
si seria aeollit runb l'enanib Ledobour, posem per cas. cante 1 barbaritats a les senye- litem
tusiasme neeessari per verter. Com lotes:lea t antigües, aguas- res grasses, Intentes i plenes-de
' • -•
ta sera bona mentre, no es de- biés. de la burguesia . Tot aixa ' lo a val),
I es tiras .satertbaran , ,-; ja els
Mostri el contrari, i aixÒ ja es barrejat amb th; vida. '.rprivada
boqua
iins
quanta
tenme Pa
vadea 1nt1.8.. endavänt; i f0. "és,' massa pican t, de liadek, no
- rnes podiem , erlgir-se etr;repre'pera, que per Alemanya, te se- . agrada gens als alemán:y/4.
Malg,rat tot, el comunismo eentante d'un poble: arMeal
riosos imMtivenientS; 'Es massa:
la-yen 'unitnime dr1 pob1C, parcomplicada. Lobrar de tot arreo, aleirmay ernix. Pareorament. el
+tenles
i sobretot el d'ario( vor les coses • sindicat deba obrera metal•túr- ques alles vcits traqtirsItt
Vas, que és • el Mes imporInnl, sánen Firdes;Cs que representen
ah gorreg
dares. florr eS m'.
;AA nión, ha eaträt, 011 el par- sedatn enl a ello mateixos,
Treta amb barreta, i gorras conh'vetn - convenent s 44. extea barreta', dirietn en eatalia eral,
ealIents rcsultats de PAilitur,m
j os,ep Pla.
Anclelz s'en( en- ami) els reacdalo ' palles naeionalistee, pecó
Setembre..
cionario A peet¡A effit que,

•

victoriosa

yeu aeollida amb tot el vostre
entusiasme. Tambe sembla que
s'hi adhereixen els gallees . Pare
anda vosaltres tenfern mis esperanea encara. Teraeni la qua-.
si seguretat 'que si no la Triple •
almenys la doble aliança era
factible.
Sons gent que ens agrada
parlar alar. Aquest es el seerot
deis nostres triomfs. Podem
anar enganyats, pare no volem
enganyar.
Jo us parlaré de manera di feraid, que lis han parlat nitres.catalana que han vingut alaank
dara al vostre país en-vialge.,
[le propaganda política! Jo no
us diré pas, com podrien dir-vos
ells, que els bases t cafalans són

els poblea que mes s'assemblen
de la peninsula, ni us parlaré
crimperi espanyol futur. Això de

l'impeni no ens interessa Si algún dia es portes a cap, estaria
assegut sobre la destrucció de
les nostres respectives nacionalitats.
No ,- us dire-,pas que sorn els
nobles- Mes • semblants, parqué
soni éls mes diferents. Per la
rara. per la història, per la geografia, per toles les earacterisligues racials, no ens portean pas
diferenciar mes els uns deis altres. Nosaltres som fans 'le Roma, vosaltres sou un noble aborigen. Nosaltres hera solad Vefeche de les invasions de mil nobles; vosaltres ha y an romas
sempre apartats en les vostres
/irania/ayas...A nosältres la geografia arta 'teclea de; cara al ale(N'errara; a vosaltres cap a l'Alläntie. Nosaltres fórem en la
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pel mateix, altament
:

Aquest eami será un avantatg i que el seguiin en cornil.
ajuntant-nos mutuanient. Quan
arribern al final sereno els amics
que han combatut junts, i 41
haurà cidra nosaltres una cordialitat d'anlies camarades;
rb cada un Seguirä la sera mili/
definitiva, atenent únicament
les exigencias p articulars de lit
Elev a respectiva paf nie.
No venial a parlar, cona allres
vegadea. d'una futnea confetlaL
temió de patalee peransulare.
Nosaltres aspirern que-eada aria'
do les nostres macions es regaixi
exclusivameitt per -la voluntat
del propi, poble. •
Saben) que p l eami difieulItós; pera aixa ens conveneera
mis de la necessitat tie Vallan, sa. Encara que• éS, varita I, que
-Penan-de est atad', :es encara me polieeM p er la spia
l'oren de ta iurCia Es taba Maquina qua e.4 Meza: per l'impuls
adquirit des dre- fa Mol', de lampa.
i cal una torea: tnés gran que
la &inri, Aplasta torea senil

usan-,
niAs ben aprofilaila
coninuada
.7.)
Migra
a
la
(Segue i x
•

(1714)
Quan s'anasia , cscolant nostra c'utat
dins del setcrnbre de. la mala anyada,
la campana de Sant Honorat,
da't dei.. çambina:. p. -ti& 'eArtilada
/novia el scä batalUdesesperát.'
I quan la iletittitia". ; ele la bUstra gent
anava renegant ereocliA de gana,
quan s'esbarlàva el pit • d'algua valent,
la 'lengua de meiall de' la campan a
repicava i cridava a sometent.
I quan Cl conceller de la ciutat
alçava al cel l'espasa i la bandera,
l'op ansb la casaca' dc sbldát,
Ú-1 Padre' ele la terra forastera •
cris ho deixaveti iot esmicolat,
lela un sä nene coas un gr'nyol , de fera
la campana de Sant Honorat.
I després, quan vingué la mala nit
's'ensorra per sernpre aquel! dalit,
i era p ostra florida ciutadana
cementeri, miseria i cos podrit.
ise:l que tremola i llavi que deniana,
amb un plorar de rabia i de despit
•
plorava la campana.
Quatre anys mes tard, disten que el rei prudent
f¿i st desnenjà aquella campana altiva,
perquè havia tocat a sometent
amb la vea una mica massa viva.
• • La varen du entre brases i carbons.
somicant digné adéu a les germanes;
i la van fendre cense més raons.
i del metall en varen fer canons
¡er ofegar la ven de les campanes,
• •*

ra, rtéti sap el tenops que cha escolat
des del setembre de la mala anyada,
des del rei que escanyant la llibertar
rieb la nrl va deixar-nos profanada
la campana de Sant Honorat.
Peré poc es pensava el rei valent.
amb tanta voluntat i amb tanta feria,
que campana que toca a sometent
el foc no li fa injeria.
Que si aixeca la forca i el puriS,a1
i ringla de les besties s'encomana,
a la campana no- ti fa cap mal,
nue el se de la campana és inmortal,
i encara sena la campana!
Encara son; hi ha qui no la sent,
qui té rorella molt rasposa,
qui l'aparta com un mal pensament,
pené... encara repica a sometent
neutra campana fosa.
Vosaltres, gent de bona voluntat,'

catalatts dc tota hora.
no sentiu caminant dins la ciutat
la campana de Sant Honorat?
Na la sentia ceta /dora?
Escolten, escolten quin sé més fi
—no és el cor que us enganya—,
tant 'si seguiu les mentes del mol,
com d palpe', el cor de la muntanya
rella dins les mans,
tant si aneu amb
tant si el rem us fadiga i us aplana,
si sou pobres, cridaires a bergants,
fills de Iluita o de calma casn'ana,
.
•tant se vall Que si sou catalans,
iiì . ha alguna co g aescie us farà gerrninal'
aquest di i aquest * plor de la campana?
La varen despenjar de vera cl cel,
ciscara mis' asnunt ara repica,
n i grua de butxi ni foc erüdel
de mal no .poden fer-it'lli geno ni mica,
Canons,'1 , 1leis- i tomes, sitió rail

Se'as inenjarau segons la 'seca gana,

. acres ' ninge poti ofegar-nos' mai
la. yeti de la campana.

!ese') M' ar ia dis Sag a rr a

(zt Prauda Ilegi . 11 ¡set era autor en la vet liada celebrada altle odt al Cen•
tre Aulonomi .sta tic'pepencients.

Full de-dietori,

P.11MPA
t'Y BOY ru.vr
O c., tic setembre. Ve't 2C1 una dala
que ja comença: lenir cara i ulls.
Entre les medica combintions que tia
hom pot fer atub eis números indicadora dele dies. i cIS nems - -5intrularir.
zaders dels mesoa, ja n'In ha tina, al,
matra una, que te un so especia/ per
a lee oides deiseatalans. •
A primera vista pol semblar que
arribar .a aqudst >resultat és- una cosa
A scgon.s vista. un hom deseobreix que no bo és. En el país del
cesfat, per exentpk, no hi ha cap data que hagi esdevingut verament popular. Ea dies. determinats s'apleguen
a dinar o a sopar un nombre de personatges per cemmernorar un fet his.
téric, no es pot negar; pené, al voltant criquests dinars o d'aquests sopars nu lli ha la mea petita ~oció
patr:egica.
Recerdest les penes i treballa (liza
passen per estahlir rimo a 'Fiesta de
la 'Raza" la data del 12 d'octubre.
Tot i que rallusisi es tan directa, la
"Raza" fa el deseutes i la festa es
descabdella dins un ensopinteut abusa

lut.

Sí. Pedem estar satisfets d'haver
donat escalf a una data que roba
havia; deixat refredar completament,
d'hacer sensibilitzat art tres de la nos.
tra carn que hacia esdevingut masell,
• L'ideal, des d'un punt de vista patriétic, era que la ferida rebuda l'enze de setembre de 1714 ens llagues
Set utta, coisser intolerable leere de
setembre de 1715, l'onze de setembre
de 1716, etc.
Pené aquest ideal no som a temps
d'assolir-lo. El fet és que els catalana
de tots aquello bares de setembie van
anar esguardant el cap d'any ole . la
malifeta borbónica amb una creixent
resignació, El fet és que arribaren a
oblidar-lo.
Nosaltres hem tingut la sort de tornar-lo a recordar, infonent-li un esperit que el matrix Rafe! Caaanovit
no podia preveure.
Està bé, Pecó uns quanta
anys—pensem'hi—, d'aqui ttne quanti
anys ja no n'estarà tant sie bé i, tat.
Vegada, comenci a estar una mica malament.
Un moviment de recanquista com
cl nostre no pot delectar-se massa
temps amb lea pompes d'una liturgia
funerària. La figuea del Conseller que
cau herdeatnent davant rallan ven.;
redora de l'invasor, és un excellent
punt de partida per a una Nibblka
nacionalista. Però res Inés. No han de
trigar massa a fer-li costat alttes figures, tan herniques com ella, si cal,
perb Mes afortunades.
031465 Soldevila.

La Política

CONFERENCIA IYEN ROL'IRA I VIRG11.14 GRACIA
Arerdint als reiterats'penet dels >arriates de la harrindd tfr 4;e4eia.
'lastre ani'e N'Aunnii Recira i
dottnett aviti alta eauferMeilb-sotera
el trino seg,i011: " Pe l'agry 4714 e

Ditnaets II n lo Se tembrJ! de, 19 2:1

OME

••nnnnnnIt

DEL D1A 10 $ETEIVIBRE DE 1923

COTITZACIOP,IS
BORSI MATI
Ob r a Alt
Tanc
6205 0835 6 8 6,293
6,54 O seso /8' 0 680)
589. 5..2
12 56.33 5683

Nord.
Aoa.5ent . . .
Andalusos. .

BORSI 7141IT
Beis 1 aur
(1160
( 255

o/mi
caen

ánignee ESTRANGERE81
Franco

SOMA DE MADRID

42.05
121'
31'15
1781
5378
746

1;918400.
1.11•es.
1.114 res

CANVI DE L'OR

BORSA DE PARIS

Free. , Londres

O 7'85
6200

85 76
239 2-9'
93 75
7212 78'70
1.8 .5 17'83
472'
3_0'25 320'

IIOlglOa

Mon,
,edes (:),r
0 tuses .
.
" petites.
"
" rl anees
"" II /U res.
0 dOlars.
•

MERCAT DE COTONS

135'
138'
135'
134'50
135'
31'
710

Interiors .
Cotitzacions del 9 de setembre de 1923
hsnauya
Arnortr5 zalde 4 %
Holanda
Amo: titzahle 5%
110 On
Esierior 4 %.
Nova York.
I) 0150
corones.
lianr 1l'Eso403 a:
Partufrid
DIOS.
Cl e
Dbre.
NEW YORK
Batir Eso. de (29411
.!,u0eut.
Barre Eso ltio Plata 2.3'
issa.
Taida anterior . .
2741
7670
latiera. . 250'
Argentina
Obertura..
.
.
.
52
27'33
27
sucres prof.
:lona, telegrama. .
SUCRES
2791
211.3
Sueres ord..
Grecia. anca. . . . . .
T
Nora
Cralules. . •
8363
l'anca O setbre
Noruega
York
Nords
BORS;. TARDA
.
.
2111:1111are
seiembre
152
BORSA DE LONDRES
Alaeants . .
313'
0.3raub-e.
113
00054
I 01115.1 Alt Balx Tarer
n . ... 3 •
11 35
Frees
)'..rie
LIVERPOOL
375'
0)+175 31art; , . . ,
Interior. .
34
Argentina:.
0275
3731 1.11ureS. •
• .3 7/.531
Praria
710 CM:des argentines
335'
Malg
.
rarwa fl-lterlor
IsOrd.
69'
61'
639 65 70 E•terlor
•450
Montevideo
15'23
14434
Obertura.. . . .
1550
11'59
1:050
Ain•nnt
6225! 0820 9030 516 20
Sellen telegrama.
1536
1052
1488
'455
Andelusos.
Frailea
5015
231_19:.•
3640
1190
1819
1562
15'93
11'66
I" 1. m• 5, 05
17275
17V75
17050
170'
0
F
5783 52
rsosa 1:Ork
Berna
.193
5.00
.22.500,000
Auttnunibus
32,0
9951
CAFES
417 O
Copenhavue
95 00
NatICS
12 2' s5 12875 12225 12075 Es0anya
New Orleans
NONA 1) 01);
Tanr.1
ffl)))P
Outssa
9.3215
9175
81)(13 mder n or ,
2875
2710
27'01
..,,p0011319
1 n 114 Oborlu
. .
Belptea
Holanda
11337
94965
...
e
193'
).;
.01.
tema. rama. .
isornega
Palta
10300
•
•;.2
3025
ru99r6
.•
06 •
Suecia
704
7.ri•
91576. 3' .•3 . 5
738 Portugal
9 IS
Juilol
AMI
...„.
MANZOMUNITAT DE
DEUTES DE L'ESTAT
OBLIGACIONS FERRO- OBLIGACIONS - PERtiO4 AgOoA , GAS 1 ELECTRIACCIONS VARIES
ACCIONA
ACCWNS VARIES
BORSA DE PARIS
CATALUN YA
- • CARRILS
CARRILS
,•CITAT
Alar. Cort.
Antr. Gort.
Cort
Antr.5 Cort.
Antr. : Cort. Mine d'Espan y a. . .13'
Antr, Cort.
Antr.
Cort.
Ante. Cort.
71
. 9 71.93 cillalbes 4%. .
interior 4 94 A .
71
Emp: esta 1014.
/mitra. Menbolera
. • 'el' C. Fluld Fact. 5%. L6' 1 63
7175, 7..615 .51anMsa-Berga 4 %• Ajgdr
17150
Baile Se Vilanuva .
interior esp.
TMaca 94 a.» 22 ' 41,
118
/195
•
1000 .
7415 7415
Eoment 1.ropietat .
i ses 04° 54.18; .C. Gral. Träm, 1 MS .1 BY i.I i '
MaR. Elet.115,. 69'53(
nanc .le ii:aluu.ya. 13
Exterlor 1%. .
20625 2 9.
7.
71'613 Znlie/s4
F. 9.6119Y
•
e.
C. C, Comunal. .' 7122
(:.
Transtnedit.
.
‚..
"
".
5
,..ó.!
9
.
Manresana
.
.
88'711
515
Grelit
Cookr.
5 •3'
Baue Eepany01
C. TrasallAntica
7 '90
•
D
'rodela 5% ...".
1 retar le5 . 13EG 5 515 . 14..
8. A. Mopegal. .
43.
CZ
.
DIPUTAZ.V0 az BARCE793'
4 ir
Ac. Alatrant . .
7•'d
1. • Blp.
5. :
, 0 4 % .. 75. •
8. A. ValíaiS,. . . -155.
' FSPIIO....;ARPILS I
6c.51 f• 23
0, Gral Flet 5 37.. 31 '
Ae. Audalu100. .
61
ld.33
718
canal Urg.11i .
11.
LONA
2
4v ""
.
'
'
'
St..And.-1..e
-:
73.
Catalana
C.1
Nav.
A
Uy
1
(4'1
063
1
25).
7190
TkAIVIVItS
"
0 Mautilissta, .
1.
71.5)
70'
OE.LIGACIONS
VARIES
c.
•
"
Emp. 9 000,000. ., 8 7 25
•
'
,
arria
Batee'.
•
d%
:11.2.'0,
('23
S
18,2'
2.. 265'
/8 5. 86 e
13)
Obs.
"
F.spatiya 'IndustrIal.1162
Exterior e % A.
» 4 •• "
5.000 6100. .5 23,0
•
Fér....dalemya ..6346.1 38" i s , '.
• 63'
Lampara o. . . . 55
Antr con. ..arl iä /la-celo:a .} tet 1
O
oB.
Obs . CAceres var.
857 E8 CO
tilda/ de FE/Re. .1
lera . Lat:tira
id
" 13000,090 3 .1 73'
5 5.. .34.. • /': l'ras•diantica 45., . 1173.
63' 511 n .
m'ene.. Vigo. . .1 1/.101
Salat 0:
.
.
re
• c
Accions Nort. .
775'
8840
Suerere del :legre 01
" 13.000,000 C. 7825 7720
ammocia.
C3'33 1 3 63 11,11GJA-,
Muresa
14erga
.
.1
1
+
.
101
7.
GAS
I
ELECT
•I5.
.
1.)
'
21.
11
.0
270
.
-..-.
.
( 3
I • -63
" P. • • cons.
• • 13).
a.
,
pl
.
167. 6165
Andabls. ,e, . . . 58' .
6% 110+.
Torra, ( er.
4, E'
87:2 1.7'9 Prloritat
Pamplona
1.
•
.
731' 27475
Gral.
Telèfons
O
DE
BARCITAT
AJUNTAKIENT
Segúvies
r9SCI
Sud II Espan• a
suro . . . loa
.1 !
1
raerl
o
var.
.
785'
„
.
16250
•
33
/5
Barcelona
1.•
88'
os8:150
.
31. 7. loan.
Itutr.' Ceri. 1. 1,11 odus 4 1/2% a 0.,
C7'221 57
Vz/lart AL itioteco.1 1 i
CELONA
Astillers latrag. A.
o
751'
be.
Aelinies 1.. .
a. renio -suar O.
1
91
Astúries 1.•
CV59 6465 C. tiac E. 19.og 5% 56:
0011 uhota . ....I _e,
p
1 04,1 tostl
. - .1 811'
7950 7350 AntOrlIlzable 634 %
".
''
741' 757.59
.350
R. 1P.'
9.6 . .
gall0sti5 1903.
An C
"
2.•
(1.
...4,
490.7 3%
62
n. I
Betel Ritz.
79'50,
Sucres eu.,
27'10
1994.
'[abano.
Filip.
.
•
S.
d'Obres
1
Culis
i5+'
"
B
8952
"
3.•
11.
03-406
60
•
'
93'81
(425
c.. r .. n 09. 5Trtuae.,1 la'
Cal burs' metalBes . 12 5'
79'5) , 79.15
"
'975
•
1905.
04'
RiotInto. . . .
"C
_. • 1952 55a ..:77i • Ni. 7.. A. 0.5%
14 23'
(.95..y EbLe . . •. 22
-67•40
La Bohemia A . . 93.
1:051s
"
1906 A
5755 57.115
Renta
han.. 3%
,Aeland. . . . 1118
" 1.•
E 4 .1 /9% Ara; 8276 _ '7_ , _ 161'3 /5. , ,67 .3 1(77... /501800 5,53, . . .
o
2100
o
z
NiMaor
A•15051.
.
.
s
'
7413 748,
81291 8125
'1 906 13
1.1.• Metallúrgica O
71'
'
r
8
'
1120
6%
/
96'96
5.6275
81.22
1906C
. .
"
711. 753..13
Nora O.. Serie
r ' "
P 73'30
AIti.Uk LiAS i ELECTRI- Suprema
% A 06930 96 40
4%. 1 - O105 21.23 Aleles 11a2i3..e e . 5.:381 '
"
1997 13
S. A, Croo. . . . 155
73
7850
"
3..
"
737'
O. . .
39"13
, 90 4..
79 7.
E 4 la /e 72
153s3 er
77'73
.
1910 D
2 ' C21-kr
u
"
1.•"
732' 741'50
93'
"
C 95' O
8.25 88
2% ,
• • •".. ; V'4 ;- 4 .1
•
1912 B
777;
I
916.
tia
I
•Ebt7c
3 %.
5.•"
Catalana 13 ,. . . 77' .1
, mnpqa . Propietaria el
722' rar
MINES I CARBONS
" 1.4 96 5.1 95'10
"
G
.40175 1_1'
••
1919 E
75'25
L9Y(102.
. • '' , E .. . . -11 ,
71223
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VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BORSA DE BillICELONA I
NO ESTAR ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL
•n•••n•1

Traetion % 1991. . .
:
Trartion preferents
.
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F. Gata/151Iva 8%.
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•
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,,
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Andalusla dur . . . .
(Preus en pessetes 10 ( 1 kg
, damunt N - 415 origen.)

,
MERCAT

de
. cle .
. de
nse sac'

SINDICAT DE BANQUERS DE
BARCELONA, 6. A.

Es preven als tenedore de les
4,000 Obligacions hiPoteearies
al Oper 100 de 'Fabricació Nacional de Colorants i Explossius,
S. A.", que van csser objecte

'

S
ECIII4eitt
ii.eiT.

•

. .•innoba

subseripeiú pública, que a partir de dem,
le?. sev
flarpetes provis n cmals
Osser presenbiles (,er al eanvi
pelo títols definitius als establimente bariearis en què va terlir
Itoe la subseripc -5, 1 a !es
cines d'aquest Sindicat (Ferrar],
34, pral.). - Barcelona, 10 de
Setembre d'e 1923. - El V1C9president, Joan Mas.
SOCIETAT GENERAL
D'A IGUES DE BARCELONA

Reemborsament d'obligaoions 5
per 100 Segona Serie A, i 5 per
100 Tercera Serie A.
Ifaeord amb les eseriptures
ifernissiú de lea esinent ades
obligacion0. tindrà !Me t I quart
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Josep Soldcrila Mauri. 2o 5
dos anys, baixà d'U,: iirent, trencant-sc quatrt'
sä a l'Hospital Clinic.
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VAGONS ARRIBATS

ESTACO III. S. A.
120 de 1,1,11; 1. (Ir l'aulna; '3 de Gi11 •5 • a . 1 .17 .. rada; O d'Ordi: 1 d'orps.
ESTAGIO DEL .111ORD
505 508
02 Ale bluf; 20 ,cie
so " e7

Dr. DURAN, OtI sta
deis Hosplta/s de Paris, Viena. Budapest, Banilea, Fributg i
llores de consulta: tots gis matins,
1'11 a 1, 1 a la tarda, de 4 a 6, cis
dlliems, din:eri g e 1 divendres
Ronda de la Universitat, 31, ler.

Demaneu al vostre estanquer
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1 SOLER i

El de millor 'bouquet
Guardiola de Fontrobi

1

S'In{ facilitat una nula per part de
la Capitania general, assegurant que
les intoxicacions sofertes per alguns
indi y idus del regiment de Jaén són
de caràcter Ileu, però que amb tot
es castigara el proyeidor dc l'article
causant de la intoxicació.
Einalmcnt, afegeix la nota qt:e de
l'anälisi se n'ha euearregat 'el priSonal de l'Hospital militar, mi contMuen
algunA ma.lahs, l'estat deis . quals és:

AUTOMOBILS

TORRA

RAM9t A DELS ES 11101.S.
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Hispane-Suissa
AliToefçLES

leoTaoweleebwie

VALORS - CUPONS - GIRS

CAN VI

Negoeiern els eupons deis 1.)euteSANTg'MOR EXTERIOR A MORTITZABLE4 per cent i Tresor 5 per cent
primer d'octubre xinent
ronnennimuptenumeweiniougiveammiummua I
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SabOi. 1.1)Lt q u in tis.ati 4lIft
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i l-ar i Ifflerit i1"
raspalls, pintes ic tostieles. de tocador, a
preus ee.oniunies. Da-venda: Po rtal de l'Angel, 14; 11904* Oag
Pau, 4; Princesa, 25,
,
,

COLt EG1A LS
"

Franca,

el Dr. Riera Vaquer, en-

earregant-se altra vegada de la
-Consulta' del seu Institut Fisioterapéutie,

"QUIMERA DE ORO" - Babó de
- moda "MARYCEL”

AMA IMPERK
El Lawn-Tennis Club d'Horta _ha
organitzat per a a yui, dimarts, a dos
quarts d'onze de la nit, un ball extra- •
ordinari arnenitzat per un renonienat
i autenrie Jazz'-13and-Doble, en el qual
queden invitatdes, ultra les familics
1- amistat,, deis socis del Club, totes
les societats de fora la barriada. Per
impressions que es teten sabern que 5 94
ra un nou
de moda,
GASCO4v Sastre
pel seu bon Gort
i preus limitadíssims. Sant Pum

número 02,54, primer.
OMBREL.LES

molt‘: sa
. tisfactdri.
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SIGO

Estoig, lo antims per tot arreu

Mercat.-Altir es 'notis- força animaeiú. •
Mores c.-EuntinUa•:•el mateix preu.
•
Lbs preus de l'ordi, favons
despulles
ferms. amb 'una tentliin e ia a la puja.
Les garrofes conlinmen 911 baixa. tbigut a n l t im n lta 'I'ils, j iu , rit thquanda.
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micili -d'aque.sta Soeietal, PasFarina, primera classe, a 58 , Idos;
seig de Sant, «loan, núm. O.
iarl
«loo quilos.
Segó,. a 850 ptcs. 22 quilos.
(lira .un representant -de _la IStlbMenudillo, a 10• 5o ples.130
cietat:
5
Ciment, a ei8o ptcs. 30 quilos.
De • Vadte en -.clara fe un- no.
Carbú legctal d'als • na de 30 a
riessetes 12 0. quilos.
La Stm.,:ietat publicara °parla _ .
earbó pedra de 34 a 3$ pics,
name,nt els números de lús-obiiGal'ines', de 17 a 20 ptes. parell.
gacions a . que- ljogis eorrespost
Pollastres de 8.a 12 pies: para.
l'an3orlitzácii4 1- deixarit
Conills, de 4 a 450 parcll.
Alee al • públie durant, vint-i-qua-.
:Ous, a :1'25 ptes. dotzena
1re l'eres, les hules que
(w

•2.3.".9.)
20 "
16" 19
17 " lo

GARROFES ' • •

',.. n 1
Y:} )., í í

hl

)

1 •,) n ....sal

usual carro aqul.)

i

l'hila

',11:05
.
900 a 1 9 0• . r
>
, .. . . .
(Predia unlesA.ri I ou 1.s
69 1/2 " ,,.3 '
emula
7 - .(-arre atüti.,
'01 1/2 " 65 1 9
'
,•. 82 " 6 + lío . . .
.
•'
43 " 41.
, ..
. -'LLEGU3/S

•.

sie'.

CEREALS

4.

4 55

FARLNES

(Pneus en

aseta local

LLOTJA

!
93505
s hl.110`. .. .
.e .
.51,41F
álryieu..e...,, 5 8/44:
filltle .nrie .
1 Fasielg/31.4trram m AII.Iallt,ftedlox.. ) ,1.
itee,..4 1
s„ Purnefe5"ewttry-aev,
tacón
/ 4,
ili.i,'a. . .13.:186
1r3 2 tv.r'
4,4 4 4 4 2 045001 5'SÉxito.
• ..
• Jahties. . .i,
, . . . - , " de
• •
. • i,r"
g,".. •-,
.I9
OS
'UNA
2. ". s...1 /‘• . / ' 2, e •• ' de •
153
J vee ...s- .7053.195.1a : era • .
59 1..,e1
.. Me,
( P i, n , lis • n • II.prsseles In() li 'g. 954 • sae
. " '..-N de„„ ,, Al Itt4. . .
'....' 'Y .
. . de'.
de/no:II- carro' aci111.)
,ü.
5 ' ...e 0 g. e;q 1allgel,...
', 4 :, 4 - :,...5'
'
, Es:cale:1i ..Ditialusia . .
15, - ,..
Ifin

DESPULLES

Anuncis Oficials

DE
í '..n •

Foro
sie
Extra local
• de
Corrent local
(le
Blanca
de
Blanca corrent Castella
Balsa
. . . •
ae
.
. .
. . .
(Preus en nesSeles sac de 4 00 kg.
dainunt carro 01511. )
Número "
MUller0
Segones
Tereel'eS
ljuartr s .

•

Lóryc
per" a automüt•Ace'sSoris
,
hilo a reittgiviis

Vailet

Bofill,. S. en C.
BARCELONA

ANIIMMONIngerm .111011111101111M

diiiniènge pasEn el rapiii
, , saf. ,tOr pii , d e -1)1'4 d'haver viSOCIETAT ANONIMA MONEOA,V.,
sitat 'el 2- \ d'eStudi
„ "
les Cltriiques mes impörtatil a de
4 Oculista, ha tcprb la 05548 rondada! i'roventa, 185. '.C(',
1 18 VneerSitliteleilleetA«-p; rinda
(entre Aribau I 'Uniyerailat),
i de 4 tr.
•

Berra!), 14. Casa

CLAPES

Als aparadors d'un important establiment del carrer de la Cucurulla.
que es un ha estat confeccionada, esta
exposada ka seuyera de l'emita: Seise'
¡Ira -Banca Social de Previsió ì Ertimul de Catalunya", que sera beneicia
el dia del .corrent.
E.Is dies 93. 34 i 75 estaca exposada
al carrer de. Ferran. i del in a 23
al de Salmerou (Gràcia).
.23

VANOS CARDUS

rr.rtzfarrissa,

10

.A. la, platja, de ha Secei6 • nriritima
-del Pare
. pam . 15a J'alelan/3
1.1out,eatigiti3 a mane' d'ofegaray. Amle, 4mealles,. d.ritaffsia fon portar a''.17106111tal da/ la 2545e 01 ,Creu. A
ixaezt
Tenerivalle,:te
ren 154 0,1 4144' nutres. que es r,,saceii

fa di,11,1,2:.

»YES VILANOVAuNio.6
RESTAURANT NOYAL
Saló de Te
eada dia te 'dansant de 6 a 2/4

-de 8, i dinar a Fameiieiana; de
oa
'
1 519. Mitraren Vieleatment alo. titIlers
del earrer
.de Irtorietflineic
Ager-deseeertg
amerieattx.
1 Perlegll i ts Sede frerf
un nnutalS, tenalles, su PaA llet de Punle, 'mea aestr31, ele., (je
qtie perianyieu a Itame Ptrieir;•.

Rodeu esterar cale« com.
p rotan1Wit de Freno. &soleeBatir. 71: saJrner6a.11
_ ,.
.
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ELS TERRATReM04

geslions pel

iero del Reich por oil lord
N oç a

a

111.1111,01.

LES REPARAtIONS

DEL, '0,%Afe

h- ELS PERIODES DE LA VIDA
D'UNA- CIUTAT JAPON

311111

Roma, 10.

Un tresnal:e ofi-

Ines nìembres,d0 la Legaein por-

París, 10. — Un despatx °fi-

Toquio, 10
— El
nombre de monta t Yokohama 45,4
aproximadament, 1
tEttliS • 2000
3,
el de ferits, de 40,000.
En el districte tillakene han

l'Arito, 9.—El peribdie "Zeit", drsan de le Premsa del senyor Stresemane, •diti que en les ronversacions
sastingudes amb el canceller pele represeutants de lee regious ,ocupades,
aquests manifestaren que estaven commantear d'acord amb el Govern del
1-leich sobre la necessitat ureent d'enmular amb Franea 1 els
nihte amb l'objecte d'arribar a una
en e l . relereat al centitete de la Itullr
i el problema de les reuttracions.—Ilava=.

EL - MINISTRE DE L'INTERIOR
ALEMANY FA DECLARACIONS
París, io.—L'Herald de Berlin",
din' que, parlant . de les relacione
franco-alemanyes -en una reunió celebrada per la Lliga Internacional
de la Pan, el ministre de l'Interior
del* ..Govern del Reich, el senyor
ollman, que pertany al partir socialista, feit Ice segiiente declara"Sabem perfectament que
heut d 'arribar rapidament a una solad() directa amb Franca. Nosaltre ., , ele socialistes que formen) part
del Govern—acab à dient--estem diste a subscriure tot arranjament
permeti que la Ruhr i la Rhecontinuin pertanyent a Ale-,Jmya."—Havas.
10. — E1 ministre de l'Inte•
!la rebut una delegació de la
....a Internacional femenina pro
P u i Llibertat. El ministre reconeene que la situacid creada a Alemanya per la derrota és difícil i
fèrma que el Gol-cm del Reich está
c1:- , -,osat a entrar en negociacions
França a base de qué contiformant part d'Alemanya
i la Rhenania i de sigilar un
I referent a Ice reparacions, que
, cdiria a França garanties acCeptahcš contra cl temor d'una guerra
fu-u-a al Rhin, garantice ami, les
3 s el Govern confia que França
• • indria de témer noves agressions.
scnyor Sollamann termina
que' el Govern del Reich
p:
sempre contra tot
de separació de la Rhenania i
dc la Ruhr.—Havas.

ELS TREBALLS PER LA REFORMA MONETARIA
;Sera), 10.—El Consell ecode l'Imperi ha diseutit
Pis 'diversos -plana de reforma
m o netaria, acortan reduje im-

• ojal de Tognio, robot a l'ambaixada del Japú, a aquesta, antinj
- Ola que l'encarregat d'afers
; Portugal, aixf com. també els al-

tuguesa, bah restittat Memos,
L'edifiei .de 'la Legació esta
intaele. — llaves.
ELE MORTS A YOKOHAMA I

HA KOIEE

VAIXELLE DE GUERRA SALVATS
'Londres;
L2agregat nade l'Amba-ifutda del Japd
:rebut un telegrama de 'regulo
'comunicant
vaixells de
guerra japoneeos de la base de
Yosuka no ham seca, cap perjudiei a cansa de ,lä catàstrofe.

ID — Telegrafien.",
Magúncia als diaris d'acjliesta
capital, que en el Congrés celebrat pel partit republica de -,1a.
Rhenänia, els oradora condemliaren la politica de Berlin, que
nq fa sind empobrir i desorganitzar completament la Rhenitnia,
A l'ensenas demanaren la
cread() d'una moneda rhenana
ita constituciú d'una República
rhenana autònoma i lliure de
teta mena d'influències.
El Congrés vota per unanimitat una meció molt semblant
l'aprovada a Coblenza el dia
20 del proppassat mes de juliol.—Havas.

París, 9.—El presAent del Comell.
senyor Poincare, ha pronunciat avui
dos dircursos al Mosa, l'un a Dainvillers i l'altre a Maudainville.
En el primer contesta els dos discursos pronunciare pel •canceller alemany a Stutgart, que dernostra significativament l'evolució deis demente
governamentals alemanys cap a ama
política d'arranjament atnb Ice porències ocupante, malgrat les .afirmacions
berlineses de• continuar la resistencia
passiva. Ha fei -constar cl senyor Poincare que aquesta resistencia no és avuimes que una fórmula cense contingut
real i que la pacient i tenae ocupad()
Paris, 110.—Amb motiu de la

inauguració deil monument er!gil. a Matulainville, cul president
del Consell do ministres, senyor Poincard, ha pronunciat
un diseurs en el qual, entre
altres coses, ha dit:
La justicia exigeix que els
perjudieis .causats per Atentana siguin reparats també per
Alemanya. Si el Reich no llagues desgraciadament deseenegut aquest principi moral,
s'Imuria esladviat moilt disgustos. Es el Reich qui s'lla creat
la seva angoixa eeonernica i
qui bu estés sobre la seva publaril la incertiluil enervant
que prové de l a . inflaitiii de la •
moneda i de l'alra dels preus.
. Fa leMps . que hattria Regia,
si seriosainent lt baguea volgel., instituir impestes produc:
tina i perearels, reformar les
,seves finances i la seva
esf abillitzar la seva
ni . medn, uegularil zar la producchi i alliberar-se progressivarn 'ent deli aliats j de noSaltres.
Lea •oneitisions (pie han ts x posa
linblIcarnent són, però,
immutables.
'
Han eiStAl, moltes Vegades
aprovailes. per les elues -emulares franceses 1 . no dopen ni del
Govern actiral ni de cap altre,
modi rica rdes.

in g

YOKOHAMA ',. POBLET 'DE PSSCADORS, L'ANY 1830 (ESTAMPA D'HIRDSHIGHI)

UNA NOTA OFICIOSA DEL GOVERN ITALIA
LA COMISSIO INVESTIGADORA DEL CRIM DE
JAN/NA UNA INFORMACIO ANGLESA SOBRE
L'OCUPACIO DE CORFU
Roma. o. —
pub:icat la se- , ces que Taleruplat llagues esgüent nota oficiosa:
10. realitzat ela Limits 'do la
"El Govern hala cha assabentat de frontera heleniza.
lea decisions preses per la Conferen- • Cireela, prenent en considera-,
cia d'ambaixadors a París sobre les cid les ntirmaeidns dltttlia i
sancions a imposar a Grecia pel bar- aceeplant les condiciona fixabar assassinat del general Tel'ini, 4o6 per la conferencia, insiss
president de la Comissió de delimita- tira en que el mes prompte
ció de la frontera greco-albanesa i possible quedi assegurada Pes
dels ofic r als que formaven la missió vatptarió de Corfü.—Ilavas.
italiana.
LA PROXISIA EVÁCUALOS& DE
EI , Govirn pren noia amb .sátis-CORFU • 7,',
facció que les peticions dirigides a
Roma, 10.—E1 presidenC
Grecia per la Conferencia d'ambaixa.
solini ha encarregat telegráficas
dors són en substancia ident'ques a
ment t Fembaixadqr a,
les gute Ita'ia baria dirigir, a Grecia,
París que eoranniqui ata Cons,,
cosa que demostra que eren equitaferencia d'Ambaixadors que el
tives.
Govern llana pren acta 1 apro-c
EI Govern considerar A per conseaula nota dirigida per 17esinen:
güent, cera satisfetes toies' les dentar]:
lada Conferencia a Grecia. Al
des quan Grecia hatirà executat, plemateix temps reitera que-Itàlia
na i definitivament; *Ores les peticione
evacuara la illa efe Corfú tan
de la Conferencia d'ambaixadors.
promple hagin estat eiacutades
"Pel que es refereix als cinquancompletament per Grecia les
ta milions de lires'que haurà de pagar
sancione que se Ii exigeixen. —
a Italia, es de bades afirmar que el
Hayas.
Govern hagi pensat mai realitzar un
NA UINFORMACIO ANGLESA
benefici finander amb motiu de l'asSOBRE L'000PA010 DE
sasinat de la missió Tellini, sine; que,
CORFU
pel contrari. en exigir l'aplicació de
Roma, 10. "La Tribuna'
dret internadonal reconegut universaldin que el cònsol d'Anglaterra
ment, (Imana solament el pagament
al Piren ha deienbareat a Corfú.
de la penalitat deguda per l'estat resSembla qu'e porta instruc.ions
pensabir. '
del seu Goveraper reatitkar una
"Quan Grecia hagi dona plena i
informació S'obre l'ocupació
definitiva _exectició a les säncions fiCerril i els ineidents duo sorgte
xadrs per la Ccniferencia d'ambaixaven en la ocupació. — Radio.
dorn. amb el qual clanarà a l'ensemps
E pLO RONEL JAPONEE EM-e
satisfacció a les pet'cions iralianes, el
Gotero d'acord amb les seres
BUYA PRESIDIRÁ LA comodeclaracions anteriors. t'ara evaqttar
810 INVESTIGADORA
la lila de Corlé per les trapes italiaParis, 9. — La .Conferencia
nes,"—Radio, •• • ' "'

qualitat de. la docisid PSmentada, no . .permet, ni tan
sols d'una manera accessaria.
la firmaciú de la competencia
de lit Societat de, Naeions. En
eas centrad, Italia se separana de la Soeirtat..___Havas.

L'ACCEPTACIO DE GRECIA

LA GRAN CIUTAT DE YOKOHAMA ARARES DEL TERRATREMOL

den per

Iriallth

unalliwital 3 13 iatiefald. N3C18118
Ginebra,' io.—Er. ConselV de la
Societat de les. ?bel gas ha • rebut
aquest mati la delegabiíS 'irlandesa.
IdI president, • Cptgree, ha two-'
nunciat lum elloqüent discurs de gra.'
cies expressant
etinfianea. que Ir. landa té en l'obra :de lahocietat de

Aleo'

Vio; 31ffs

al ronfliele

LA S. DE LES N.

i1

conamb la decisió de la Os
tW

EL GOVERN ITALIA CONSIDERA RESOLT EL. CONFLICTE
..' Pa?18, t Ü. ----01111111i(111011 de
Reina. a "Le Uatiri" :que. el Govern ilatiuí er'611• atie-TaCeeptaaci,), •per part de Grieia, de la
decisió ele la Conferencia d'Ailt-,
balxadors, posa una conclusió

Die alemanys, que creuen que
el president del Consell fratt
ces da nid oxigent quo el son
pais i que desitgen la se ea calgima, fan un calen' equiveeit
inspirat, senso dubte, per hahile antics contreta sola Hm:
1
peri.
A casa l'ostrano hi ha amos
pi eselaus, som una democräeia Hiure.
Un flovern 'que estigni' format eolav es vulga, no es' ert tot
moment sint5Tinterneet del poblo sobira.—Havas.

GRÈCIA

retort urts:vntl habitant-. — Ra-

EL CONGRES IDEL PARTIT
REPUBLICA DL RHENANIA

DOS DISCURSOS DE M. POINCARE :: EL CAP DEL GOVERN
FRANCES CONTESTA A STRESEMANN

F:Ii u
l

•n••

IMPORTANTS I CONCILIADORES DECLÁRA.' I riel de Toquio comunica quo la
italiana en aquesta cee:
C/ONS DEL MINISTRE ALEMANY DE L'INTE- oolemia
pital i el personal de la Legació
RIOR SENYOR SOLLMANN M. POINCARE CON- Apostólica han resultat salvats.
— Hayas.
TESTA EL DISCURS DE STRESEMANN
r LA LaciAmo PORTUuUESA
mediatament e un . mínimum
precis los desposes, i investint
al Comité financier • del poder
d tt dictaminar sobre tot auf,
faci referencia a les despeses de l'erari.--Havas.

S

NOUS DETALLS DEL CATACLISME -:- LES LEGACIONS VATICANA, PORTUGUESA I ITALIANA SE SALVAREN
,

Londres, 10. — El corresponsal tC "Daily Express" a Bei-In diu que als cereles Oficials
aleinanys. es prossegueix amb
Éran reserva les negociacions
p,,- +r arribar a la prompta soluoid
de la qüestiú de la Ithur.
Les diles negoelacions, entern de les guata es guarda un
romplet silerkei, • són realitzades pel Preeedinient 'verbal.
'El Ministeri d'Afers Exteriors
ha trefiles una comenticactó
1 .anibaixador a Belgiea i Freno, _don toll tus t ruceions.' precises perque arribin a efecto
certes gestions oficials. — Ra-.
die.
París. 9—Noticies arribados
de Berlin trinen que avui o demaSera enviada pel govern alemany a França i Belgira una
neta propesant edtrar en aegociaeions directes sobre la Ithür.
Al Ministeri d'Afers Estrangei-s. ha estat lambe rticolfit
aquest rumor, no havent - se,
perd. comunicat res oficial.
Radio.

ITAL1A 1

sant el eapitä, stRalit britänie, i als nitres tripulants del vaixeli.
Desprès fugireu', 'apoderant-se d'un
bel( • de 1112 de 20 nuR dòlars i dos
mea/brea de la tripribtrid def vallen
esinentat, aixf cont O missatgers,
El bandits [m'u nnuneitit que pesaran en llibertet els apresats si aula
iliura un fort

UN TERRATREMOL
• A LA XINA?
Zurich, 10:-- ,. Durant la nit del dinn'elige 'al dilluns rebsereatori eisznolnele registrà nos semejada elatnina intportanh, el , focus 'de la qu a l ea troba
a una distaneia de 7,500 quirienetres,
probablement a la Xina..-11avas.

XArnbaixadors ha designat el
coronel Shibuya, agregat militar
a l'ambitixada del Janki a París,
per prÑ,:idir la comissid sto Coxis
trO iqu,a ha do i nte.tyle.ái r •eu
quets1,4•415e realitzi a Gleecia,per
deseerfi'els assassins de la
delegaeid italiana.
•
El corona Shibuya ha ace.eps
tat' el nomenament. — Hayas.

SET CONTRATORPEDINERE
AMERICANS NAUFRAGUEN
25 MORTS
San Francisco de California, ro, —
Set contratorpediners que es dirigier
a Santiago, proccdeuts de San Francisco, s'han enfonsat a conseqüència
de la boira al sud de les roques que
formen l'estret de Santa Bárbara.
Els dits vaixells estala completament perduts.
Han Mort 21 persones i se' alma
salvat unes aoo.—Havas.

Alerces, iO, -La resposta grega a la nota de- la Conferencia
d'Arnbaixadors ha estat remesa
a la legació d'Anglaterra
França. •
Et -Govern dalia ha acceptat
lotes les 'demandes de. la ConLES CAUSES DE LA PERD4JA
ferencia d'ambaixadors, pet•Ö
insisteix sobre les demandes
San Francisco de California, lo. —
que Grecia ha, formulat enca- Segons les darreres informacions, els
minados a assegurar el inda set contratorpediners que ella!' peraviat possible Bevammeiú
dut a California sortiren en auxili
Corfú.--Havas.
.
d'un vaixell que hacia embarrancar.
Londres, 10 —Sha rebut una
Per mor de la boira, quatre connota de earacter ofigids, en la tratorpediners embarrancaren a Nanqual es dóna compite que el ()o- da Pointe. Han mort 22 tripulants,
y era gime aceepta la decisiö de
Els tripulants qm.) pogueren salvar-se
la Confereneia d'Ainliaixadors, han estar portats en estat greu a l'Hosrespecto al conflicte italo-grec. pital—Radio.
--Havas.
UN TRA$ATL a NT1C 1 FOLIVS?
París, 10.--En la simia resposta a la nota de la ttonfet'enSan Francisco de California, io.
cia d'ambaixadors, el (le y era de linni crcu que el trausatlantic Cu Greeia ailtnet les set, peticiona be' ha anal a bous.
que so /i formulen. teuint en
No es té cap noticia del seu cap:compte indepe.ndennient l'en- ti ni deis dial limes de la dotació
questa du etti•aeter internaciodel vaixell encarregats de la cusif, nal, Lt qual polea cal ondee le s . dar dos i mig milions de dölars
seres investigacions ines
que el dit vaixell transportava.—IIade les fronteres gregues eU el vas.

•
Narions. •-•
Els delegiti'-irnrat
artitt
natge de simpatia i rondo) ah delegats japonesos per la/catastrofe'
Oceirreginta • al 'ser PAite.—Radio, •
Ginebra, 10,--,es . (lesmenteix que
Atta/aterra'hagi- ijitisat 'l'aeorcl
la Comissió que , estudia l'afer del
• •, •
El CoiselI 'le la 'Speietat de Na-.
eions examina detingudament la
qüestiçi de conmetencia, per a les

diferencies anälogues a les que han'
Sorgir ära ernri'' Grecia
'
L'Assemblea' lia procedit a relee-,
cid dé Jutges del Tribunal Perma;
nent de Justicia Internacional, ha:
vent estat desisenat. :el senyor
Pessea, --del Brasil, An substilució
del senyor Rui f3arbosa.,
Irlanda ha estat addesat' Per, ' una.
'limitar a la Societat de Nacions.
El president, Cosgrave, donä les
grades aja Societat per aquesta

admisió.

•L'Asserübte express de nou la

Nava einopatis al l

japti •, amts ~AM
de la recent •eatestroiti •i aixecel•la
sessid cii senyal
dol,—Hav'as. •

WIRRER DELE TEATRES 1 ALTRES Ell p EOTAGLE3 A %%NONA«

ola iiANDITe Xfféleha
ALTAS 00p
Kokt,',10,=.7, D1ggalete ossitt, A
taltia git; • ,iiiiii. . nHatosota' Patee it.4
Mata •eonsegulrea etýnt Ait bprd del
vapor "T ihohang", tiorprecient 1 apea

UNA OluTAT JAPONUA oaa p Rali D'UN TIMIATNE001.

tai nart a

laA--PUBLICITerr

ESPO
PUTSCH.

El, SEGON PARTIT EEMENI
Amb goig poguarem constatar cine el Públic es mantenia
epcara ni& retret que el dia
abatas, ea ocasió del segon
anatch entre els equipa femenina
'que tant poca casa han tinguit
ld'espartius.
Sin'aerrtment Im taMentam per
el la iaixa da- la Cooperativa de
Periodistas; peri) celebrem mon
que el públie haga sapigut donar
taquean* Ilieb de hnn gust als
n110 tracten amb la mateixa desArraoltura un aspar lacia esportiu
nue una -vulgar cursa de braus
tspanyola..
-OCorta en el primer. començà la Iluita
lamb una fogositat beu pronunciada de

les franceses. dominant ate constända les contrMcants, serse. pena. que
l'efeetivitat del joc els dugui res prcf Reas.
El primer temas ha transcorregut
amb vn dornini alternat. xutant, paria
mis les angieses, les quals feren trebailar de valcnt la portera franctsa,
que arnb vakrositat trcia tes pilotas. De
totes maneras no podé evitar que Staiper, C// u,, avena molt ben dut, poms -burlar la seva constancia, mareant rúnic gol de l'encontre i que dota la victöria a les angleses.
Un coa Rae l'encontre. el president
de la Cooperativa de Cases Baratas fan
donació a les smayoretes angleses de la
Copa i rnedalles que es disputaven en
els encueres.
BARCEOLNA, 6-TERRASSA, O
: La inauguració oficial . de la

temporada futbolística pel F. C.
Barcelona, sempre ha despertat
majar interès en l'afició barcelonina. •
Per altra parta leecollir el
Terrassa per portar a afecte la
cementada inauguració. tarnba
influí a que el públic acudís a
presenciar una bona- lluita. car
l'actuarió de l'equip terrassenc
d'un quant temps en aquesta
part .hä fet. despartar interés en
el públic futbolístic.
A l'hora anunciada comparegueren . el camp els equipa. els
guate. 1e..s 'ordres d'En Crnalla
s'arrengicraran de la forma que
segnoae
Barralona Plattko: Canirado_.
Coma. Torra/Va. Sancher. Garulla. Piara, Marta S:titilear, Altentara iSagi Barba.'
Terrasaa: MaHat, Masttagu,
Santos, Castro. Rapell, nadita
Roig. Canals, Argema Broto i
Lev lila

1

No feia amara cinc minuts
que dura-va el jor, quan s'inicia
una serie de gols qua de momead aelaparä als egarenes, encara que perb, després de passada la tempesta atacaren valarosaMent: ei primor fou obra
d'En Samitiet, el qual agatia
mitja . volta un xut d'En Coma i
engegat ta bala a /a xarxa. Als
<iba-minuta d'aquest. és tirat un
free-kic contra el Terrassa per
rAleäntara. donant la pilota a
Samitier, i aquest. nutra volta
renelastä a la xarxa enemiga.
El rornplement de la ratxada.
a eärrec del mateix Si-manjar.
que sense miraments de aap
rlaasa encoloma un xlit exalaciú
penetrant la pilota al mare.
Dé i am que un cap paseada la
maror dala gola el Terrassa s'anima força. atacant amb valaroalta' la porta barcelonina: en un
, es en Conrado sald'aquasts ata
vant una piroti, sofreix una torta lesna al l'Ostra i part d'ull,
que l'impossibiliten tle coi-dinar en la Iluita, essent raerlaplaeat primer per Piara . Despras aparegué En Blanco. el
qual passà a mig lEn Carnita a
Ja defensa.
A la segona part i en repren-arre el Joc, TIOtem en les files
barcelonines un altre canvi;
Blanco ha passat a la-defensa
i Carulla s'ha posat al seu llar
de mig.
Torna el Barcelona. amb el seu
joc peculiar, i comença a atacar
durament la porta d'En Marcet; l'Alcäntara passa una bona
pilota a Martí, que agafa amb
molla procestió introduint-la a
gol. Després s'inicia un bon
avena entre En Samitier i En
Martí, acabant amb una paseada
d'agua« a Samitler. qui aconsegueix al (tinqué gol.
Un fort atac del Torrasart
acaba amb una bona parada de

agafar bon astil de davant-centre. Cal, parea qua. aquest juga- •
dor procuri llevar-se l'ombra
de individualisme que encare
resta en ell. Martí, també jugla
admirablement.
El T .erras.sa ha eanprat un joc
anargic i desesperada defensa.
destacantse torva el portar, e/
qual ha actual al mh.xim que corresponia davant un . atac tant
aferrissat de la davantera adversa.

De la davantera. en Massague
p a deafaah visible/11 p rd., essent
ben saaundat per en Santos.

Eones ala Milpa. encara que
al anafre 'lltendre podien donar
TIV. 9 randiment.
Al davant. hi liana vial cona de
costum En Roig, que en mulles
ocasiona anua burlar la muralla que Ii nposava en Cartilla;
Argemí i Brota es destacaren
a saa.a.dala damas'.
En Carulla en la seva - -funció.
imparnetasnant
si ba estigué
cial. esperavern venra-li la saya
habitual energia. quan s'ha infanta la Iluita extre,niadamant dura: aquesta s la única falla que
ti ham ribservat.
EUROPA, 1 - JUPITER, O
Amb retard En Vela ordena formar
els equips. aliniant-Se per Júpiter:
Ibars, Calvo, Reyes, Gamban III. CaUmbert. Gil. Guiaban I, Solilbs ,MartinezSagi i Gimeno.
Europa: Bordoy. Serra. Garrobé,
Corbella, Pe/aó, Alonns, Pellicer, Alegre. Cros. Olivella i Cella II.
Comença el partit arnb un gran tren
per ambdós equipa ço que fa prevenre que presenciarem un match disputadissim. Es l'Europa que start i s'arriba fins a la porta d'Ibars i una passada de N'Alegre a NAlonza aquest
la remata alta.
Es fan amb l'esfèric els del Júpiter,
arribant uns els dominis sie Bordo-e;
xuta En MartinezSagi. anant a fora.
Tornen a l'atac els ettropeistes i un
bon't xut de N'Alegre va al pal.
Domini alternat, notant un bon centre de Gil. que Bordoy para. Córner
contra el Júpiter. que tirada per En
Pellicer, es recollida per En Cros,
tornant-la al Mateix Pellicer; aquest
la centra. cuidant-se l'Olivella d'enviarla dins la xarxa. marcant alai el
primer gol per l'Europa.
Des d'aquest moment anotem un
fort domini europeista. posant mantes vegades en perill la porta de N'Ibárs. fent aquest unes bones paradas.
i salvant En Reyes (que esta jugant
admirablement) el seu equip d'una
derrota segura.
De resultes d'aquest domini anotem un boa cap de C:ros, com també
un bon xut d'Olivella, que l'Ibars para. Córner contra el Júpiter, que tirada per Cella II, lbars para. Cros
remata i Reyes la torna a enviar a
córner: tirada aquesta va a lora, Una
escapada del Júpiter en rematar En
Martincz-Sagi, és parada per En
Bordoy. enviant-la aquet a córner. que
tirada per En Gimeno. va a fora.
Comença aquesta part amb una arrancada del campions i una centra-

METGE DENTISTA
*medicina 1 cirurgia de la boca.Ronda Sant
Dentals ßense paladar, eto.De 4 a 6.

Pece,

15, primer.

.4•01E1

Especialista en malalties dc la
El doctor Casanovas Gota, Nas i Orelles. Ex- ajudant del doctor Avelf Martín, contintia la seas visita al carrer de °tarta, 25, 1.ei.'De 3 '64 5.
emlaSalnnn••nnn•••••nn•nn111

.1. tiadal

OCULISTA
real De. Lapersonnev de Parta

Tractament especial rapte del tracoma
(granulactons); mata/time externas;
correcció de tosa els detectes
Optico-vIsuals.
Iba 4 • 6 1 Salsa convingudes
CUCWWLLA, S. ter.
111.10n11n111•••

octor Montariä

dala hospitals dc Parle. Pell I
veneri. Sant. Pata, 28, pral., 2.•

tornat, a enearregar- sedaspalx.
BREMO .- RA1GS X. De 5 a 2/4 de set. Brueh, n. • 44
aar

ha

212er~;'

1,41 meros erfi1 *ola ;,(gbajjenge
e'•';
•
Talier) Donago- Ye.
Estape (C. N. B.).
,
Plattko, qui queda cii t.erra sub- d. de Celia II, Olivella la .falla. ese , a,- Rebollo (Ch. S_
4. Mirar (D. D.
j¿atint la pilota, entra pa dura- sent recollida per En Cros que; al
Piten victaria del campiú eatalit Do
Metal, dos davanters1errassenas rematar, l'envia a fora.
la sortida tia ase;-mingo,qae.dt
Avancen els tocata fins reporta de
aroduint-li -una lesti6 per la qual
fat
avantatge sobre cs altres -cotice:te
xut
ras.
de
,
slaague de retirar per la ro- Bordoy, parant aquest un
rresponena ciara. No abatana 1 Soti:los. Tornen a l'atac els campions, .sants, avautatge que ha aun augmencona ä conseqüiencia de l'entrada i en una centrada de Cella a Pelliaer tnt en el transcurs de 115 CUMA, fing
cementada, s'inicia un mateh da aquest la passa a Cros, el qual la re- a Asar d'una 1.10 metres a Farribida.
boxa .entre els jugadora d'amb- mata alta. Des d'aquest moment els 250 metres relleno:
1. Equip del C. N. BareelOna.
(ida bänifs, quin final fou l'em- jupiteristes, ,que es ven que eatanadisa.
2. Fauna del C. N. Arenys.
brutiment del joc per les co- posats a emportar-se E victória. 'ata.dominis
europeistes-Guanya el, Barcelona „de ailetesa,
reesponents tornes venjativest. quen fortament eis
en
el
remat,
anant
bona
oatodesgraciats
essent
amb cl seailent equip: Borrk5, Garcia,
Plattko, dones. rest à
Ferres. Torok, Trueta.
algunes pilotes ni pal o als peus
na tara de joc, passant a ocupar al seu Boa En Blanco. el jugadora. Són dignes de Mencionar un 1Vater-polo:
L'equip del C. N.- Bareelon l , intequal ne as vehi molestat fina que han xut de Sotillos, que va a un matra
de la porta; alguna escapada que fan gre per: Blanchart, .Borrhs, Garcia.
retornà aguan eu joe.
Sancho amara una pilota que els europeistes és en Reyes que es cuida. A. Bretes, Rebollo, Testete i Torok
ginnya per 4 a I. al del C. N. Matapassa anda laon encert a Martí i d'allunyar la bala.
Arrancada de l'Europa, avançant
ró, integrat per: F. 2.1itjö, Tun3f II,
auest d'un valent :tut aconaeguaix el sisé i darrer gol de la Alegre amb la pilota i Reyes la entra Cabot. J. 3:Iaj6, Tunyt I, P. Majá,
amb el pata ca'ent aquest a terra for- Gnauek.
tarda.
Els gola del Barcelona forma entrats
Als mies Momenls i quan ja la tament lesionat.
De l'Europa. Bortioy estigué tota la dos per En Trueta, un per Ett Torok,
fosca imperava, finalitzà l'entarda magistral; de les defeases so- l'altre per En Rebollo. El del Matará
contra.
El Barcelona. poi dir-se que bresortí Garroba. molt ben secundat per En Maja.
per
Pena; deis mitjoa. el millor fan
tinguaun bou din; Platal:o jugit
woL uara E
cona aaostunaa traiont galantes Pelaó, i deis davanters els que mes
pilotes t'obsequiaven els esa- mis agradaren foren Alegre i Cros, que
BARCELONA - MANRESA
estkué marcadissint durant tot el parrenca.
BARCELONA
La defensa. segura. sohretot tit.
Organitzada per la Unió CiclisDel Júpiter. Iban se'ns revelä un
en Cama que treballà molt. •
ta Borcleta i en el trajeete BarQuant ala mitjos , han jugat hon portar; en la defensa sobresorti
celona. Rubí Olesa, Vaearisses,
Reyes: lastima que empri un inc tan
¡oís en eonjunt admirablement.
nresa i reta n , es
Garulla potser s'ha vist mes que clurissim; deis mitjos. Callicó, a la se- disputa ahir Ma
aqUasta interessant
gona para jugl més bé que la priels altres.
-en /a que participaren
La davantera bona i emprant- mera, i clels davanters els que Mé5 es prova,
corredores, ets quals des
aquella combinació tant segura - distingiren foren Gil i Martinez-Sagi. d'isset
de La Bordeta marxaren neuL'arbee regular a la primera part;
u aclaparant. que els dóna les
a Can Gomis, an
tralitzats
grans victòries : Samitier ha so- no aixU a la segona, que estigué des- . quin Ilam fina
fou donada la sortida
encertat. brepujat a la re-eta ; comença

Dr. FALGUERAS 1 FALCIERAS

Ileadadares

.

e

Ma Monterrat ligas llgyi
Morí el dia 25 d'agost als 27 anys d'edat

havent rehut eis Sants Sagraments
Els seus'afligits espòs, Pere Riera; filets, Pere i Josep; pares, Josep i Josepa ; germans, Francisca, Ramon i Joan; cunyats, Fr. Jordi, Prudenci Riera i
Joaquim AUbach ; ondea, ties, cosins i familia tata, en recordar a Iltirs andas i
Coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i se serveixin
assistir als fu-rierais que pel bé etern de la eeva.änima se celebraran dimecres,
dia 12 del corrent, a les deu del mati, a l'església parroquial de Sant Joan (GräCia), atenció per la qual els quedaran profundament reconeguts.
Les misses .després de l'ofici i tot seguit la del perdó
No es convida particularment
El

Tu eop rael 1 any el Club Deportiu
Masnou ens dóna feste vida natatória,
fent-nog ex( present que no figura pas
en va entre les soeietate dedicadas a
les pritetlques de la natació, donant. a
aenaema, un bell exemple d'aetivitat
esportiva.
Han', aqut eta resultaba de lea pro-,
vea celebradas:
100 melera cetil
1. Prueba (C. N. r4.).
- -2. Estapti (C. D. M.).
3. Torok (C. N. Ba.
4. Fell,, (C. re. At.).
Curva molt dItiputada..* a llniga d'he
ver-te *aviar Ea Trueta mar endins,

Dissabte es juga un partit amistös
entre el nostre primer equip i el primer del Gràcia S. C., en el qual venceren els postres, per tres a un.
I,a U. D. de Girona ha treballat
molt més que el Gräcia, el qual sita
presentat incomplet.

TARREGA
El primer equip del Tärrega ha
in gat un partit amb una selecció del
Gràcia S. C., donant com a resultat
una victòria per aquests de a a 1.

Els nostres han estat desgraciats en
el xut, puix han dominat en la mama& del partit.
TORTGIRA
Entre una selecció de
Matare, i un equip aliase del Sane.

Setembre de 1922

dol es dóna per acomiadat

lona s'ha jugat avui, diumenge,
interessant partit, del qual:n'han sortit vencedora els mataronins, per 2

a o.

L'actuació de Filmo ha agradat molt
a l'afició tortosina, no així la. del
Barcelona, que no s'hi ha pogut precisar res en conjunt.

MANRESA
Avui, diumenge, s' ha celebrat l'encontra suspés el dia 2, a causa de la
pluja, el qual despertava. gran interés &ames del ' partit celebrat darrerament a Igualada, en el qual sortí
‚vencedor el nostre primer equip.
El Gràcia ha treballat molt i amb
entusiasme, assolint vence a l'equip local per t a O.

oficial a les 6'05 del mati.
.En el descens de la RabassaMolta gent afluf al camp del da ja començaren els primera;
Vilassar amb l'interès de gus- ataca, perdent terrena, Guitart i
tar -de les belleses del joc Llopis, quedant després en pana
d'ambdós equips anunciats.
Fargas prop de Sant Cugat i
De un quant temps en actuas- -abandonant per aquest moths.
te part. Vilassar s'ha avalorat
Posteriorment, Llopis, degut
PALAFRUGELL
esportivament, o mas bé.
a .una estúpida pana est el fra,
Itsticament, rar rinesgolable que no li permatia llençarWATER-POLO •
energia dele (hm-teta-as del cerda so, ca
PA retirä en arribar a Vi rladeDumenge al mati jugaren un pard'aquella localitat no es canean 'cavalls.
tit de water-polo a Llairanc un cquip
pas de concertar encontrea amb
També a La Bauma s'entaulä
caretas ele primera categoria, 'torta Malla, retaadant-se Bu- d'estiuejants d'aquesta platja i el Club •
en qua] cosa patentitza raciona- . ver, qui va veme allunyar-se Nàutic Guixolene de Sant Feliu de
ment la cresruda d'e l'afició al resaamot de cap salase lograr Guixols. Resulta força interessant, sortint-ne vencedors ala de L'arcana per
futbol experimentada.
.
prandre de nou contacte fins 3 gols a o.
Per altra para aquesta actia Castellvell.
Cequia guanyador era format per
vital. es fa mereixedora ele tots
A Manresa, molla aficionats
als elogie, si es ta en compte el esperaven ele coaredors, els Granados, Prim, Manuel, Marques,
gros sacrifici que representa
quals arribaren per aquest or- Cervera, Juanola i Sagrera.•
remplaaar dos caretas de la ca- dra al control;
FUTBOL
tegoria dels esmentats.
1. Tresserras, la 26 na 35 s.
Té cura da l'arbitrat ge En Pons
PALAFRUGELL, 3
2. Bover, ,2 h. 26 m. 33 s.
el qual a l'hara atrunaiada arde 3. Monteys, fi h. 26 . m. 35 s.
al. S. FIGUERES.
na l'arrengierrunant dala equipe
59A,„
4. Biaba', ,2,1a,
-Pala frugell_E, . Ç. nauittrel la
El
feria-h.:ida la sagüant manera:
5. Sant (,T.) ' 2 h . 27 si00.,s. noVa temporada amb aquiisT patena
Espariyg li Zamora, Traba]. Ca6. Sant (P.),: 2 - h. 29 in. 10 s. ha cottatituit per al sete primer onza
p aba Sales Helvig, Ilivali. Clon7. Cruz (G.).
una , ressonant vietória. Tret dels prizale.z. Laka. tos. Mauri, Mallar8. Guitart.
mere quinze 'Malita, tot el partit fou
qua i Juanic6.
. 9. Cruz (F.),
jugat amb gran entusiasme per ambdós
Badalona: Bru, Massanat.
10. Castelltort.
bandola. El flornini. poc accentuat, corMoseardía Rodrigo, Càndid. Dallover. a consaqiiancia Cuna respongué a l'equip local, la davantera
vid Bata Martí, Bosch. Longäs
indisposició contreta en la pri- del (mal tingué una bona tarda.
i Teje
dor.
mera atarla i tement sena dubte
E's gols del Palafruge'l foren marD'antuvi cl Badalona ataca la fer un mal papar 'en la cagona. cata
el primer. per Pons I, recalad
porta espanyolista. salase. perb, ea qsiedà a Manresa.
un. bon centre de Caste116. el segara
aconseguir res prärtie. L'Espaa
rasada,
Desras da mig hora d
un "melée". i
nyol s.s refä i comenea a actuar tornaren ala corredors a la Hui- per • l'Esparragó, era
per Bisbe. amb un xut oporiú.
amb foraa entusiasme, conver- la, desenganvant -se tot saguit l'últitn,
S. Figuetes fott obra de
tint-se en dominadors par Har- Tresserras, cm arribar a Vaca- El de la U.tirant
ami) mestria un top
pa estarle, veient-se ohligat, En risses i seguint en segona posi- l'Humbert,
Bala d'actuar constantment- Es -ció Monteys i en tercera BisEls equ'ps estaven fermata com seprecisament en aquast atar que
En Juarda() fa una precisa pas- . A San t Cugat Tres45rras por- gueix: Figueres. Raur:c. Walter,
U. S.
eada a Mauri aun aula Cala, pa- ta sis minuts d'avantatge al se- }Tumbara
Martí. Prats, 1f iravitlles,
ran'. Bru. pera aquest no pot orna.
Romans, Balasch. Batey. Vell o i Colla.
evitar que la bala se l'hi escapi
A la flabassada. Monteys i
Palairutzell. - Nicolati, Arlä. Mas.
de laa mans. enidant-so el mabal atrapen finalment a Tres- Pons II. Bishe. Xicoira, Banal, Pons I.
lad y Mattri d'infrodnir-la a la
santas ; per?) aquest, que pal Esparragó, Migad i Castelló.
xaraza, assant aallast l'Ante gol
y ist fonia formal el daliharat,
Arbitra atub iniparcinnat el .senyor
aeonseguit par l'Espanyol.
propòsit. de. Vencer • es llaneä
No per rumest gol dasfavo- vertiginosament. Snaisn podar Amadeu Bosch.
rabia. al Badalona es desanima. .evitar, no ohslant, que Monleys
LLAGOSTERA
rar podem observar un bon atac
l'atrapas, si ha una caiguda d'aa la porta eapanyoliata; alta de- quast Bonanova donä ocasió E. D. VICHY CATALA CALDZS
DE MALAVELLA,
sesperadament amden Murar- al primar de posar-se nitre volEl nostre club tingué na gran cectat
se'nel Tortor i En Tralla'. De
la al cap.
en formar la nava Junta fent presitos manerea, el Badalona perEis darla-ata moments de la
sisteix en el seu atac 1 As ara cursa. de veritable' emoció, pula dent el nostra han amie i entusiasta
que de resultes d'un cornea'
que Tresserras. segur ja deis esportiste En Julia' Cotillé, que amb
llençat contra l'Espanyol, obte (Momia per 1:robar llanca', el pas la cooperació deis altres alambres de
d'un asplantlid cap de cap d'En
nivell, clonä, ocasió.a Monteys la Junta acaben de portar a terma treBosch. al tara, cobejat ompat; d'apropar-se r,-Ii, Iluitant encd- ball de reforma al nostre cante del
Oe formen qualques protestes
raliatiarnPnt, i assolint batre que considera secà una veritable jora
respecta d'aquest gol, que no aquest al sprint, classificant-se de l'espora
san atases per l'arbitre, donant- com segueix:
La Junta tenia la intenció de Ser la
lo per lant per välid. Als poca
1. Teodor Monteys, 5 la. 50 m. inauguració Oficial ahir, dia 8, perä
moments finalitza la primera 20 s.
causes imprevistas no ho permeteren.
part.
Diutnenge passat tingué lloc un
2. Francesa Tresserras, 5 h.
Deixant ja recalcada la ea- 50 in. 20 s. un quint
partit amistós, encara que fou una 'lasracterilzació de l'encontre. del
3. Josep Bisbal, 5 h. 55 ro. tima que no estigués el catnp del tat
qnal podem dir "que exista alai- 40 s.
arreglat, amla C. D. Vichy Catalä, reramant, un primar tararas. admi4. Gabriel Cruz, 6 h . 8 m. 20 sultant guanyador el local per 3 gals
sible, ens raldrä d'enumerar els segons.
a 1. El Caldas s'esforça i juga vajugadors els quals sobresortiren
lenntent, pena Ion destruit el sen jet
5. Francesa Cruz d 6 h. 18 M.
en joc.
6. Manel Alegre, 6 h. 22 m. mo'tes Negadas pels locals.
Del Badalona. els que mas ens 10 s.
Den minuta abans d'acabar el partit
agradaren t'oren els defensas
7. Josep Castelltort, 6 h. 52 'fou tirat tina penalty contra els.nostrea,
que es' ignereli senzillament coa m. 25 s.
el qual el nostre porter par à brillantlossals: En Cänd'id, En Bosch i
8. Miguel Garriga, 6 h. 52 ni. turnt, essent ovacionat llarga estona pel
als extrema t'oren els més sor25 s. un quint.
tints de la resta.
Els equips s'alhajaren en la següent
.
Per l'Espanyol manaren bé:
forma;
DE
FORA
En Trabal. En Juanico i el porLlagosterenc. - Soles, %Set, Eranguasa, Soler, Cabarrocaa, barrido, Re.
GIRONA
L'arbitra un Zie desencertat.
I, Grau, 'Recolons II, Solé i
BADALONA. 1-ESPANYOL 1

NATACIO
A MASNOU

1 de Se /embro llo 1928

xeleficemb desee Zarina I nansatul& batee a rEst • t,te k1e711;tinas

;valona
!Alberti. '
Gilay, Ca' F. C. Vichy Catala.
brera. Canals, alma Alsina,
Baulida, Pérez, Dalmau, Robles.
F.Is gola ¡oren =reata. per Alberti,
Solé i Grau.
•L'ärbitre jutjä amb imparcialitat, aneara que no amb la bona cura amb qua
ens tenia acostumatt.

Secció Marítima
Moviment marítim
. Vaixells

entrats

n Vapor Ralla "Dalia", de Trieste, aanb
pärrega general. Amarrat mol' de Barcelona Sud. Consignatari, Baixas.
Vapor frances "Souriah", de Mogador, amb carrega general. Amarrat
mol' de Baleara. Consfguatari, Ignasi
Vapor italik "Citta dl Lacee", d'Alesandria, amb cató. Amarrar moll de
Sant Bertran. Consignatari, Marian ele
La Torre.
Vapor espanyol "Mahón", de Mah6,
arnb cerega general i 64 passatgers.
Amarrat mol' de Muralla. Consignatari, Amengua].
Vapor espinyol "V. La 'Roda", de
Valencia, amb cürrega general i 3134
Passatgers. Amarrat moll d'Espanya
Nie. Conaignatari, Companyia Transmetliterritnia.
Vapor espanyol "Villarreal", de Las
l'almas, ami, eerrega general i 7 pass Igers. Antarrat moll d'Ilapanya NE.
Cqnsignatari, Companyia Transmediteerinvia.
Vapor espanyol "Almazora", de Caseella, atol> n iirregr gen.ere. imarrat
d'EspauyaConsignatari, La
nence
Comerc ial *Castelio
Vapor espan3. -ol "Sac 2", crAl2eant,
-9111b eilrePp general. Amarrat moll de
..rornent Ndrd. Consignatari, Paaqual.
Gorri", de
.• - Vapor e9attynt
general. .nia
rat moll l'Tispanlea Sívl. Consignatari,
Argel:iban.

!ball Creus

A.(t eei t de Canvi - 1 Ilema
Placa no Santa anea, 15, a on,'Ne_.
amaron 5391 •A
Apartat 355

VaIxelts ¡tortita
Vapor espanyol "Arantza Mendi", en,
llast, cap a Guayrnas.
Vapor francés "Souriach", de tränsit, rae a Marsella.
Vapor espanyol "Manuel Artuls";1
ami, chrrega general, cap a Valpamisoi esculca.
Vapor Italia "Oceident", amb chereg: general i trànsit, 'cap a Oporto 1
escales.
Vapor espanyol "Iturri Gorri", amp
càrrega general i transit, cap a 'Santa
Creu de Tenerife 1 escales.
Vapor espsnyol "Cabo Blanco", amb
carrega general, cap a Bilbao i escales.
Vapor espanyol "ltfaban", amb eärraga general, cap a Mató.
Vapor espanyol "Rey Jaime II',
amb càrrega general, cap a Palma.
Vapor anales "Pizarro", amb
rega generil i teänsit, cap a Tarragona.

Jizimassmsgaza•NNNNINN•riximilmazillilaillidiliN•• n

SOCIETE GENERALE
de [buque pour i'Etranger et les Colonies
II

Sucursal de Barcelona
su
Plaça de Catalunya. 20

O

•O
111

Uta lre a d'operacions da Banca t da Born

O
O

O
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O
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13Ftit iAx‘exuçA lotas apclrp' illnOyZELJosDeEp

ATA L A.NISTrLtia Buhigues, propietari. Soci bu-

ICllits.
lata riel Casal Calalit. liabitaciatts pintados a l'oh, dl, 2 i 3
Mobiliari tot, nou. Aigua aotrent freira i calenta a tatas
n

les lialniattions de l'hotel. Cali t tacció central. Terrassa, Garatge. °limabas a I ots els trena. 'relatan 6. 89.

V111~1nnnn••••••18

CABELLS BLANCS
Els caballa blanca, generalmena
no predisposen favorablement. Devegades, el tenir caballa blanca imposibilita de trobar una col-locaci6. Encara ea pillen la situació QUe ügUeSt
crea a la dona, que la fa aparelxer
com a valla i que pot dependre la
aova felicitat conlugal de raparicka
precoç de caballa blanca.
No hi ha mes ramal que tenyir-se,
si 's tenyeix amh Afana d'HorlIne
ningú ho coneixera, ni as de la seva
familia.
L'ALgua d'Hornos és una tintura científica 1 progressiva
que li donara el seu antic mafia de caballa. Vasta mateix podra
aplicar-se-la. en alguna minuta. Es absolutament inofensiva i
no s'exposa al pelan d'atices tintures. No li wad( la roba ni 'I
cutis, ni fa cap mala olor. Li tara desapareixer la caspa. aseptitzara seu cabell, el fortificara, evitara Ilur caiguda, estimulara llur creixença i saavitzara i rieara.
De vende a tot arrcu, a

E

E

E

E

O sla. 1a cabe

d'AIGUA d1ORLINE
%rail genere

Establintento DALMAU OLIVEA33. 3. A.
Paatia

Pau

Vapor espanyol "Rey Jaime II", de
Palma, amb cürrega general i 105 passatgers. Amarrat mol] de Muralla. Con.
sign Itari, Companyia Transmediterrania.
Velar Ralla "Carolina'', de Golfo di
Porto", amb earbó.
Vapor alemany "Mälaga", de Chgliari, amb ciarrega general. Amarrat
moll rin Baleara O. Consignatari, R.
Torrabadella.
Vaixells despatxats
Goleta italiana "Nunzia", en llast,
cap Bona. 1
Goleta italiana "Giuseppe Bartoli.'„'
en llast, cap a 'l'abarca
Valer ion "Santa Filomena", en
llast, cap, a Algar.

de la Industria, 14. • /MAMONA.

PRODUCTES HORLINE:
=
vi l1101111 d'HORLINE (tinture progressiv. per ale esindis thines
LatOftlfsetto 1 Me/Inste]: a. • POLVOS »volt edleerente t 51110.• CREMA (wit,
arrugue.):
240.
AIGUA
DENTiFRICe
(en
samaria:lis
erere.scente
a.
las
bATHOL MONTAS (8.1. minarais per ale gansa de pies): 4110. • SANIBEL,'
ei gay-silos% per • resanare. al deissit): 5,150.

•
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LA

PUBLICITAT

Dimarts 1 1 de SeteMbre , .

Comises, "Gran moda" fingieses,' amb colls I punys, jocs a 9'50 ptes. Tres 27 ptes.
"
"Forma novetat", obertes d9 che bsix, amb 2 colls postissos 12 ptes. Tres 3590

'

Cuitada —Corbaleria - Generes de Pool- Mitgeria
24-26-PORTAFERR1SSA-24-26-

f

ELS .ESP:gCTAC.LES.
PIIINCIPAt PA10E

Camises "Esport moda" zefir fi, amb culis i punys cosits, 12'00 ptes. Tres 35 ptes.
"Panamà extra" blanc 1 cru „
12'50 „
„ 36

TELEFON 1574 A.

iiiiiitaii4itaaainaa
, . g azanuansaalaaiimonanavaamma

Telefons. 5125 Al 4736 A o
Plaçr del Teatre, 2 i 4 •
•

Tote els dies, gran milites, a dos quarts de eine de la tarda
•
Selecta programa de varleide
I I a lea sis en punt, raplandit espectacie en non quadros:
SKITONOS REVUE
75 artistas espanyoles i estrangeres. Entrada Illure
l'in, a les deu: Varletats i SKITCHOS REVUE
'55 , (Avui, 52 1 53 representaci0) Aquesta setmana. estrena de
3 NOUS QU.A1M101s, 3
Divendres, debut de
PEPE MARQUES i PERLA ANTILLANA
as

La Ilum del dia
a la mä

r.d«

CATARROS
attalsnoe y rodantes
TOSES, BRONQUITIS
cuRA.Dos radicoairronme por la

nlilessuomilgescles

-

Vittl)

CHE

tralment .pel tan desitjat artista Frank 'Mayo; A dsser bona
nois, comedia en dues
Nicomedes inventa un xarop,
assumpte cämic. — Dijous, tot
estrenes. 'entre elles 8 i 9 epi,reina deis gitanos.
S6d1s,

-

MIDA ESPECIALITAT

CONFECCIO i

e

11

I

vrittsmvstrtyrit3D2c01.03,1A

tliolt i Vis lir i ll ifigs

Palace Cine

91.

'QUO procura PUtlioNg s 1110BUST013,
(*.preservado N TU1ERCU LOSIS

Late.,traat COTo/Mea
cottarem
PC5774.~ tellairnivs.
Laven a Loteo lee dPogyilPkr
o,..1c, oto. po-brui

o

4Üp,,

Es la reina de les alees de

taula

LA DE LA VALL DE SANT DANIEL

p

Depositad: JOSEP PAGANS, Ponent, 28
oet Pi'. omiso, tiembla ria Limpiarla.
num. O, Sar -ta p ice iluso/tal 1 Sant
PRO GRAMES SELECTES
ras). venen 0111115.
u) DE TIANA, a 0'60 pta. litre,
euis per el Atarelapecalla iramdi
Avul, AMI/iris, tarda 1 nit, prograa domicin; collas propia. J. o. Joroant a,
casa
ruent rapld ae les nialalatei secretes:
Tlana.
mes seteetes: la formosa comedia
Calçat
bo
I
barat.
Tapineria,
29.
Melrlu
pell ruleta
C011El diamant blau; la pellicula ett%Romanitiumummilaraamegonimminemin....R..1
atina: ' de a 12 I de 3 a
Sucursal, 13
mira Aneu amb compto amb el
mica per a entinada 1 obrerW. Plaga
viskyl; rinteressant drama Minaaal
4+.444444444.44-6 1111444. I tint
amb garantir/ de
matern, 1 segona 1 'última jorVIES URINARIES
nada del grandins Illm El rol dels
LLETRA
HIPOTECA
Pell-Sinlis-Prestata-Imperbanda
ELDORADO
trinxeralrea
MERCADERIES
AUTOMOBILS
Sollo melones alemanes de tracias
me= /tense medlcament ti dolor.
SANTA ANNA, 5, primer
PREUS ECONOMICS
Gran companyia de sarsuela
4,-5-e+044.044++.4 4 eelseaelsExamen amb Raiga X. . . 10 pta.
(Entrada per l'estanC)
. . 15
de JOAN VILA
Balear:Fan 605-514
0.444+4.44.4444/4444444444
De 12 a 1 I de 6 a 7
. 15
Anallai de sang , .
Tractanunits a prima /111l/lani
re,
\.
PULICLINICA
Per donar Iloc als assaigs
Monumental - Pedrii
Ronda de la Universitat,
ANCLES: I.In;onS particulars i
Empresa Francos° Delgado
(prop
del
carrer
?alai)
a
perno
rendIts.rrelai,
7,
segun,
de la celebrada obra
D'It a l l de 4 a g.
Veornpanyia de • comeWalkyria
EL NIÑO DE ORO
dia
COM A UNICA DISPESA, nIstintrIna fa
se Stispenen les funcions
Aral, inmute: Aventures de RubioMENJABS A LA CATALANA
milla catalana arerVarla ¡m'e o fomyor
son, IN 1 X eptsoilis; Le 111la del
fins al pròxim dijous, en
Vida Cona en famlna. Une rentrle. Ur
ESPARTERIA,
SI.
I
er.,
2na.
(entre
Coca
Cata
masover;
Novetla
d'amor;
La
cm
(1116 l'estrenarä la compaTelefon 1378 A.
lunes i 011,01actú 1 .
de
dispeses;
Combat
de
bou.;
Siky
nyia de Joan Vila.
contra Miles. lilletis, ri-treries:
Aventure, de Robineon, NI i XII;
Vles urinàries, pe11, Raiga X,
.44+14444.44+444444+44444-,
Nanuk l'esquimal; Charlot en Vida
l'obtindreu timb una lämpaD
Diatermia. Rambla de Catalude gos, per Charl e s (haplin, 1 /
ea 1 pila eläctrica de la marca
nya, 31, Ler, 2... De 2 a 5 1 de 7 a 8.—Clínica: Sant Pae,1
Debut, dissabte, 15, vespre
Mires
+e, 911.
2'1.sposant, en tul. ¡loo i
44.
De
7
a
10
de
la
nit.
número
a titutt evoi ti hohl d'intenEstrena de
GRAN SALO DE MODA

per

IJnica

....emmarasrarmat~».

DINER

— TEA TRES —

.

-

FOiNEM SIMON

1

ANTONIA PLANA
EMILI DIU

--C IN EMES--,
4444444+.44+11+4.4494.444-9->

La flor de
Córdoba

Saló Catalunya

0+64+4.04.04.64-OO4,44449+4444.

RESTAURANTS
e4.44,444.444‹m›.4

LES PLANES

GRAN CINEMA DE MODA

p

Hotel Restaurant 1/apostillas
del matt a milla rill
narval de cotert I • le carta
Caberle de 7'50 pta. endavant
Ilabltacto a per a temporadas a
preus (N'entunica
mata del Mas (tumban
Cenit eapeciai per a autOMdbile
Tetaron 7 H
Propician: Casa C. (d. lantle
VERSAILLES)

Avui, cimera, estrella: L'espectre

>$4.44~44444444444444+:1ILI444444444111(~4~4

-

TEATRE CATALA

PELS:NOSI RES FILLS

Drama

patriòtic en tres ac-

tea i _en ter s, clel vigords
. poeta Frartoesc Garc la
(Garcilids), que s'estrenarä en la funció commemorally a de l'onze de setembre al teatre 'Victòria, serä

publicat 'en

L'ESCENA- CATALANA
dia. Valdrä 40 cèntims. Ad1 ministració, Tapineria, 4.

6....44*~444444+~,.

*o...4...44~4+44~64a
Teatre Barcelona

Primer actor i director,
Enrle Jiménez

g

4411464.444,44

D444.3-3-DeO44.04+4.1.3444+44+1

ees+e44444+0.44444+ 1 e5 e 1

Dinna-Argentina
_
Excelsior

LA RAB.ASSADA

Avui. 3 i 9 de La reina deis gitanos, Fanny Lear, El diamant
blau, Ull viu amb el wisky, Hervid policia.

que sortirà aguan mateix.

Sessions d'Art
Remé Nicolau

Oben t ae, de lee cine

del diputad blanc, per }luid Benlict; L'eaport dele patine, eetnica, I
la grandiosa reestrelia Els troa mos(meter*, per Douglas l'airbanks
I (seitiiera, tres prmailes juntesi.
Denla, estrena: El Ilag invisible.
Iiljous, mia altra estretia: L'hacenci• de la mara. Diumenge, no. estrena de la grandiosa e!KC/17,I% a:
L'au ag, -Carrera creactú ce Charles liar

1

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

Can

I

! zibracher, traducció de Josep Maria Jordà

GELOSIA
P14444.4
4411444•44444444.44+44444

BATEIGS
DINARS DE CASA
4.444-044-e-e4+44r34.44+64-6-.4

e

--

Aval, (limara, tarda 1 nit, gran,liosos . prograrn s. La deliciosa comiedia El diamant blau; la divertí.
da Pan/cilla Harold policia, pel cAPero artista El (le les ulleres; la
cómica Niel amb compto amb el
shiskyl; VIII l IX episodis de La
reina dels gitanos, I l'interessant
cInedrama L'instint mateen

ALBA . DONAFE

PARC
Cafe-Iteetriurant
PISTA DE GEL
Propera reobertura
tniens vinent: ene«
SIcaril AL1S, camplg
d'Espanya, centra
Josep MARCO, citan/pie aniateur del
Languedoe

InaUguraeld, 21 de setembre
e,d4P114441.441/44444- 44444,
EIRIIIIIIIIIIIIRRISIBRIMBRARRIIIIIIIIDDIODNI11151111111•1111111111p.,

n
DIA 15 DE L'ACTUAL
a
de
la
suro
SALO
KURSAAL
estrena
a
raristocrátie
:
E per-joia de la UNIVERSAL,
oil
a

FRIVOLES
!ESPOSES
a

.

g ,18 1

pel gran actor VON STROBEIM

N

u

N

n
o
o
a

/IIRIONIRSIONiensamiumerneUtRENNIMINENSINNUNN:

faranerca. Lateren. !entena.

Confort modem. Can/breo de bany.
Numbroses l espaldees habltacions.
Server acuradtsslin cuela de Primer orare.

Per ellearree3 1 detallo au M'Opiata', de l'Ildlel a la "8/maldice
rension", rareer ae Palay/1, O. .
BARCELONA

per a

•
S. A.
l'extracol6 de letrinas.

Dirigir-vos per a avisos, Passeig de Sant Joan; nútnero 30;
pral., i te:bfons números 1378
S. P. i 529 IL

LA

s'inauguraran
les classes de

Arias
Francés
a les 7, 8 i 9 de la nit, Flores
de matricula de 8 m. a 9 n.

11[11[111
I PE1AY01,58- Telid. 3303

Pianica
ondulada de

120 per 75 om.
Ptes. 7'S0 m.2

.0.414.4).•-"*-0•464A4.04.A.",,o4444
adtClOMATIS a t.e. POTOCRAFtA
Revela , de plagues I pelliculeß
1 101 traban de !abaratan , re ca.
„cl a les

5 NONES
CASA CABALLA.
Cerrar de Santa Anna, 4.
(Kan Rambla)

I

41H1-1*914~4ru,heleire.s.+
—

ICIer.ds'Xia~i41311aGIC

BOADA

2911111114,111111111111111111111111.3111111111

:CALCAT:
5
0
• 14'" i 15'
3
Ingienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall angles, doble plantilla de cuiro
▪

Ptes. parell

▪

la ut1 A_ricoll 113 P10112133

sos eärrces, r'nferele per a regentar
,01.1 1 1 o cona anitloga. Immillorables
rererenelcs. Escrlure. a LA PtItt.1(.1fA I,
número 0050,

{11111n•••nn,••••••

UT VAMY 1571
liateloret (esseayenea alead, *Anta» t'uta:O Otot16 de matrfoula.

1111ilii

Gran Hotel d'i spanya
DE MIQUEL MARTi

Tipus de luxe a preus baratissims. Espardenyes amb sola de goma, des de 250 pessetes parell.

• VENDES AL DETALL!
▪ Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final de les Ramblas)
(Abans carrer Dormitori Sant Francteso)•

II I''

allaaaaalla

PUDA DE BANYOLES

Algües sulfhldriques, sulfhldratades &Migues, silicatades 1 radioactivos. Anàliel del dootor Oliver 1 Rodia.
silicat sòdic.
són les (pie contenen /116S silice
La Puda de Banyoles, per les sa y as Sales d'inhatacions 1 puiveritzacions, departaments
•
es de :es mitters d'Espanya.
de banys
La seva temporada comelça el primer de Maig i Sineix el 31 d'Octubre.
afee
es;
en
les
dolencies
de la pell, en l'ascrofulisme i pretuberProdu6ix nilraculoso..
culosis, en les aleccione còniques de l'aparell respiratori, en la litiasi renal, ea la faringitis de caràcter artritie i denles manifestacions de Fartritistne.
Per als avariosis i mireunialilzats, 12s sigiles de Banyoles s6 p substitutivas de lea
d'Aechena. En tres horas es va de Barcelona a Banyoles, trlabant-se situada "La Puda'
prop del San formostasim 2Iae, de t'un quilibrnetres de p.ndinetre.

DOLOR D'ESTOM.AC

Alemany

PARC DE 21005
Ovni, un:
ENVELAT MONUMENTAL
, c, raus bailo. e:ate-Restaura/1i
344.444444.0.4.44-9....4344+0 AutOnollbur des (le la 1 : Se Cata/tutea a/ Tur Park 1 tratils
vies Ilus a la matlitada.

Telèfon 1371 A.
Avui, dimarts, programa de
grau bit. 4...a reina deis gitanos, projectant-se el O i 7 episodio, de veritable èxit; Vacances de Racista, obra interpretada pel gran atleta 'Naciste;
Flor de foc, interessant
dramatic, interpretat magis-

Tardor
Gran companyia de comädia
Temporada de

DIVERSOS ---

TURO
PARK

Cinema Princesa

Teatre Barcelona

Toléfon 230 A

CASAMENTS

Gran Cinema Bohèmia

estrena del drama en quatre actas, de l'autor rus Art-

e,

MAS fi

MESTRESIA que ha desürupenyat Inver-

CULLERETES I AVU1

Quintana, E

e+*+e*4*44414-Va+l~~11.

Dissabte, 15 ele setembre,

sa Ilum.
Indispensable en les excursions i % 1atges; en la llar; en
la fitbrieit; per busear quel7
COIll en la foscor; en pujar
l'escala; en la tauleta de nit;
en el inaleti de viatge, resultant seni p re d'una uti/Itat incomparable, el mateix a la
emita' (lIli II camp.
SOLAMENT soN AUTENTIQUES LES LAMPARES 1
PILES ELECTHIQUE'S AMB
LA INIAP.CA "LOT".
Lea truhanea a lea rases
segUents: Suprema, Pelayo,
56; Ldr6s, Codina i Iluig,
Trafalgar, 3.; E. Sr-billing,
rOPY1111, 23; Beristain i
l'erran, 1: Lanlana 1 C.', Ferran, 15; Vicens Ferrer. playa
Catalunya , 12; A. Valverde,
Condal:. 9.

ore4444.11+444444444444+eee-d
""4+4haeerefeee+.4444.044-'

Avui, dimarts, Flor de foo, El
número 813, El gat de la mala
sort, Robinson Crusoe, 7 i 8 episodis; La reina deis gitanos, O
.
i 7 episodis.

Gran Teatre Comtal 1

/

p

Hotel -- Restaurant -- Atraccione
( 00 ruetres altitud. Pro g rama encisador. Temperatura deliciosa.
liabllaclono Gran confort per a fa! millas, servil perimali at d'autucars
des de la placa (le Luseeps tJose•
Pela). del migala per 1111111111. Te.
lefou C204 O.

g.

R.

i malalties de les vies digestives, es curen amb el

GASTROBIOL ROSSELL
De venda a la FARMACIA INTERNACIONAL - Rambla del
Centre, 17, i a totes les farmäcles

leo

c c

1. 1

"
PER A TEULAUES

x 40 en.
Pl
Plaques
p
ta
e ct
s. 5j

1211..

Materials armats ab amlant exclusivament

JOSEP ESTEVA 1 Ola.
Portal de ¡'Angel, 1 i 3 pral.:: Telefon 3344-A
PAbricab a Barrio&

ISAR.CILL.ON-4.

IEME113M IEebalt

Consell de Cent, 340.
o 1400air Dat LUMIA, 46
DIRECTOR: Llioanciat AL MARCET

MIA

N I. U EL FAS-LUST RAr

